
Zápis z 1. schůze výkonného výboru Sdružení rodičů 
Kaštanová, z. s. konané dne 25.10.2019  

pro šk.rok 2019/2020 

 
Přítomni:  Horváthová, Polok, Cieslarová, Mikuloková, Lysková, 

Sikorová, Svadbíková 
 

Program: 
 

 

 pokladník podal zprávu o hospodaření v minulém školním roce a oznámil zůstatek na účtu 
k počátku šk. roku 2019/20 ve výši 40.143 Kč 

 byl představen plán akcí na 1. pololetí na základě požadavků školy a školek 

 byly představeny požadavky mateřské školy Habrová na příspěvky na tyto akce pro děti 
na 1.pololetí, příspěvky byly následně odsouhlaseny a školky si zajistí samy: 
- Mikulášský balíček 60 Kč 
- Karneval 20 Kč 

 byly představeny požadavky ZŠ a byly odsouhlaseny takto: 
- Mikulášský kornout 29 Kč 

 bylo odsouhlaseno konání školního plesu v termínu 07.02.2020 v Bystřici „u Šlimoka“ 
 místopředseda (p. Polok) přislíbil vytvoření web. rozhraní pro zapisování pomoci pro 

konání plesu – proklik na stránkách školy- projedná se s paní ředitelkou. Kontakty na 
členy sdružení - dodá odstupující předsedkyně p. Novotná 

 na ples je nutné zajistit: 
- paní Troszok – tancování – zajistí p. Svadbíková 
- DJ – zajistí p. Sikorová 
- Tombola – oslovit e-maily firmy 
- květiny 
- zákusky- napekly by se den předem a v den plesu by se během dopoledne prodávaly ve 
vestibulu – o prodej by se postarala p. Cieslarová 
- obsluha na baru - buď brigádnice nebo Horváthová s Mikulokovou 
- fotobudka 
- lístečky s informacemi pro rodiče ohledně plesu pošle předsedkyně 
 

 byly představeny příspěvky školní družině a následně odsouhlaseny takto: 
- potřeby pro celý školní rok 3.000 Kč 

- Karneval 20 Kč 

 bylo domluveno všemi zúčastněnými, že nocování letos neproběhne 

 byl odsouhlasen návrh, že by se mohly letos udělat předvánoční dílny bez přespání 
v adventním duchu se zdobením stromečku před školou a pečením perníčků, ještě se 
domluví organizace a termín s p. ředitelkou 

 

 další termín schůze bude 2.12.2019 v 17.15h 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Horváthová 

 


