
Akce Termín Popis

Konání Valné hromady spolku 10/2017

zpráva o činnosti a výsledky hospodaření v minulém 

období, volba členů představenstva, schválení nových 

stanov, vyslechnutí návrhů členů spolku a ZŠ.

Podpora akce „Obědy pro děti“ ve 

spolupráci se školou
11/2017

příprava propagačních materiálů, pomoc s jejich 

distribucí a propagací akce.

Zprovoznění webových stránek 

spolku
12/2017

lepší informovanost o aktivitách spolku, zasílání informací 

na e-mailové adresy členů.

Zadání a výroba triček 

propagujících školu
12/2017

propagace školy, dar škole k propagaci školy, pro žáky 

na školní akce, reprezentaci na soutěžích a olympiádách, 

příjem do pokladny spolku.

Aktivní účast na prodejní vánoční 

výstavě
12/2017

výroba a prodej pohoštění, školních triček a drobných 

dárkových předmětů, organizace „dílničky“ pro děti.

Aktivní účast na akci „Oživlý 

betlém“
01/2018

výroba a prodej pohoštění, školních triček a drobných 

dárkových předmětů.

Příspěvek na dopravu žáků školy 

na lyžařský výcvik
01/2018 tradiční příspěvek škole.

Příprava plánu činnosti spolku na 

šk. rok 2017/2018 – Open Google 

dokument pro návrhy členů

01/2018 návrhy a zpětná vazba členů k plánu činnosti spolku.

Žádost o dotaci z rozpočtu obce na 

činnost spolku
01/2018

podána žádost o dotaci ve výši 5 000,- Kč na činnost 

spolku.

Nákup cen/odměn za umístění dětí 

v každoroční pěvecké a recitační 

soutěži školy

02/2018 nakoupeny knihy dle výběru školy.

Nákup školních pomůcek a techniky 

na podporu školních aktivit

02-

05/2018

představenstvem schválen nákup pomůcek a techniky 

dle přání učitelů v celkové částce cca 12 400,- Kč 

(seznam viz zápis z 2. jednání představenstva konaného 

18.1.2018).

Aktivní účast na velikonoční 

prodejní výstavě
03/2018

příprava a propagace akce, oslovení prodejců, výroba a 

prodej pohoštění i baleného občerstvení a drobných 

dárkových předmětů, prodej triček, organizace „dílničky“ 

pletení pomlázek pro děti.

Úprava záhonů před budovou školy
04-

06/2018

žádost o dotaci ČEZ, brigáda členů, odstranění a odvoz 

zaplevelené zeminy, navezení nového substrátu, mulč, 

kompost, přesazení a ořez stávajících rostlin, nákup a 

výsadba nových rostlin, aplikace hnojiv.

Organizace a pořádání školního 

plesu
05/2018

kompletní zajištění plesu ve spolupráci se školou 

(zajištění sálu, hudby, pohoštění, prodej vstupenek, 

obsluha, pořadatelská služba, …)
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