
Zápis ze schůzky třídních důvěrníků KRPŠ konané 9. 9. 2014 

Program: 

1. Organizace tradiční podzimní drakiády 

2. Organizace podzimní burzy 

3. Ostatní 

 

 

Ad 1. Organizace tradiční podzimní drakiády 

Termín: sobota 18. října 2014 od 14:00 do 16:00 „pod kostelíčkem“ – pouze za příznivého počasí!!! 

- letáčky rozdat žákům na prvním stupni, na druhém stupni do tříd – zajistí Petra Kunovská 

- umístit plakát ve škole, na www stránky školy – zajistí Petra Kunovská 

- připravit 50 ks pamětních papírových medailí  

- čaj ve várnici – zajistí Zuzana Marková,  

- nakoupit kelímky, sladkosti pro děti – zajistí Roman Petřek, Iveta Vavříková 

 

Ad 2. Organizace podzimní burzy sportovního vybavení a sportovních potřeb 

Termín: úterý 14. října 2014 – pátek 17. října 2014 od 7:30 do 9:00 a od 12:00 do 17:00 

- úterý + středa – příjem i prodej věcí – od 7:30 do 9:00 a od 12:00 do 17:00 

- čtvrtek – prodej – od 7:30 do 9:00 a od 12:00 do 17:00 

- pátek – výdej neprodaných věcí a financí – od 14:00 do 17:00 

- pro širokou veřejnost, nejen pro rodiče ze školy – informovat přes Hranický týden – zajistí 

Roman Petřek 

- příjem za 5 Kč/1ks 

- letáčky rozdat žákům školy – zajistí Petra Kunovská 

- umístit plakát ve škole, na www stránky školy – zajistí Petra Kunovská 

- rozpis služeb bude třídním důvěrníkům rozeslán elektronicky 

 

 

Ad 2. Ostatní 

 

Diskuse o místě konání únorového školního večírku: 

Petra Kunovská předala informace o návrhu učitelů uskutečnit večírek ve větším sále (např. zrcadlový 

sál), případně o rozšíření o další místnost na Staré střelnici (+ druhá hudba). Důvodem je velký zájem 

o vstupenky v minulém školním roce a znovu otevření tří prvních tříd. 

Přítomní zástupci tříd odhlasovali, že se večírek uskuteční stejně jaké v minulém školním roce pouze 

v sále Divadla na staré střelnici. Důvodem je, že zájem o lístky na večírek v minulých letech nebyl tak 

výrazný, lístky se prodávaly ještě v den konání večírku. Také neuvažují ani o rozšíření o druhý sál – 

obávají se, že rodiče by chtěli vrátit peníze za vstupenky, protože nesedí v hlavním sále. V případě 

zájmu o letošní školní večírek se pro školní rok 2015/2016 bude uvažovat o změně. Pro tento školní 

rok se budou upřednostňovat při prodeji vstupenek rodiče žáků naší školy.  

 

 



Příspěvek 4 000,- Kč na lva v ZOO Lešná: 

Rodiče byli informováni o návrhu žáků školního parlamentu znovu podpořit lva v ZOO Lešná 

příspěvkem 4 000,- Kč ze školního sběru. Přítomní zástupci tříd s finanční podporou souhlasili. 

 

Nákup sladkostí: 

Zajistit najednou nákup většího množství sladkostí pro akce, které jsou pořádány na podzim – 

drakiáda, Halloweenský karneval, Mikuláš, Klíče od pevnosti Šromoťák. 

 

Hranice, 20. září 2014 

 

 


