
Zápis z jednání výboru SRPŠ při ZŠ Církvice, z.s. ze dne 29. 9. 2021

19. 11. 2021 pokud situace a vláda ČR dovolí, proběhne každoroční Adventní
tvoření ZŠ Církvice, škola zve žáky, rodiče a příznivce školy k advetnímu tvoření,
které proběhne jako řadu minulých ročníků v aule, šatnách a třídách v přízemí školy.
Prosíme šikovné maminky, aby napekly cukroví, nebo nějaké drobné pohoštění k
ochutnání k dotvoření atmosféry bude i “svařák”.

Tradičně se budou tvořit: ramínka z chvojí, svíčky, přáníčka, šperky...apod.
Dále prosíme rodiče o sploupráci a to zejména, zda nemá někdo možnost zajistit
dřevěná kolečka například z břízy (menší rozměr - provrtat a zavěsit jako ozdoby na
vánoční stromeček) na vypalování, popřípadě větší rozměr na tvorbu vánočních
svícnů, další návrhy na tvoření jsou malování na hrnečky - zajistit hrnečky, malování
kamínků - nasbírat vhodné kamínky, malování na plastové ozdoby - zajistit
ozdobičky... popřípadě další návrhy a nápady vítány. Prosíme taktéž rodiče, kdo by
pomohl s některým ze stanovišť - budeme moc rádi. Taktéž se budou vybírat drobné
peněžní příspěvky.

28. 11. 2021 proběhne koncert dětí v kostele Sv. Jakuba a jarmark spojený
s prodejem výrobků. Zde bude mít škola svůj stánek, pokud někdo přispějě nějakým
svým tvořením, které by se dalo zpeněžit - výrobky vítány. Přijďte se podívat a
podpořit školu koupí nějakého výrobku - předem moc za SRPŠ děkujeme.

Dále proběhne Sběr papíru, škola se přihlásila do AVE soutěže a čekáme na
termín, kdy bude zajištěn odvoz papíru. Dále připomínáme sběr: baterií, žárovek,
tonerů, oleje a drobného elektroodpadu do velikosti A4 (jako jsou mobily, tablety,
feny, mixery apod.).

Příspěvek SRPŠ na školní rok 2021/2022 byl stanoven: 600,- Kč/ za dítě, z
více sourozenců na ZŠ, platí pouze starší dítě (platby do 31.10. 2021) další platba
ve výši 600,-Kč/za každé dítě v ZŠ proběhne v únoru (platbu do 28. 2. 2022)

Dle covidu uvidime zda bude ples nebo tombola.

Zapsala: Petra Hniličková


