
 

Zpráva o činnosti SRPZŠ při ZŠ a MŠ ve školním roce 2012/2013 

 

 

Jiţ druhý školní rok se SRPZŠ aktivně podílí na zajišťování finančních prostředků 

na podporu zájmových činností ţáků a na organizování akcí mimoškolní 

vyučování. 

 

Ze stávajícího výkonného výboru, který byl zvolen na členské schůzi Sdruţení rodičů a přátel ZŠ a 

MŠ Střelice dne 21. 11. 2011, se na akcích SRPZŠ podílejí svými nápady a energií paní M. 

Bartáková, J. Baršová, K. Brtníková, V. Kokorská, E. Staňková, J. Svobodová a pánové J. Pech a M. 

Wanke. K realizaci akcí svou nezastupitelnou měrou vţdy ochotně přispěli také členové učitelského 

sboru a paní ředitelka spolu s dalšími pracovníky školy laskavým poskytováním budovy základní 

školy a jejího okolí. 

 

V tomto školním roce jsme realizovali tyto akce: 

 

1. Dýňová slavnost (pátek, 19. 10.2012)  
Jako rozloučení se s létem a společné pozdravení nového školního roku. Večerní stezka ozářená 

dýněmi, které vyřezávaly děti se linula kolem školního hřiště. Děti v maskách skřítků, čarodějů a 

strašidel na ní mohly na šesti stanovištích např. odolávat lákání vodičky, hledat kamínek, pouţít 

zaříkávadlo atd. Nakonec si zakřepčily na školním dvoře na diskotéce. 

 

2. Vánoční dílny (sobota, 8. 12. 2012) 
Z letošních 17-ti dílen si děti odnášeli vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby, svícny, přáníčka a 

zdobily perníčky nebo pletly voňavou vánočku (vstupné 150 Kč na dítě včetně poukazu na párek v 

rohlíku a lahodný čaj). 

 

3. Pod Vánočním střelickým stromem (čtvrtek, 20. 12. 2012) 

Bylo to společné setkání a zastavení se ţáků, učitelů a rodičů v předvánočním shonu. V sokolovně 

naplněné vánoční atmosférou jsme sledovali vystoupení ţáků jednotlivých tříd. 

 

4. 19-tý reprezentační ples ZŠ Střelice (pátek, 25. 1. 2013) 
Je nedílnou součástí plesové sezóny ve Střelicích.  S pomocí ţáků a učitelů jsme během dne 

chystaly prostory Sokolovny na večer, který zahájili ţáci devátého ročníku slavnostní polonézou. O 

hudební doprovod se postarala skupina Velvet, dále zpěvačka Monika Povýšilová, vystoupila 

taneční skupina Mighty Shake Zastávka. Součástí programu byla i bohatá tombola díky místním 

sponzorům. 

 

5. Zimní lyžařský tábor (7.-11. 1. 2013) 
Konal se ve Staré Vsi v Jeseníkách a zúčastnilo se ho asi 40 dětí. 

 

6. Den Dětí u hasičské zbrojnice ve spolupráci s SDH Střelice (sobota, 1. 6. 2013) 
Na děti čekalo plnění úkolů na sedmi stanovištích. Vedle disciplín s hasičskou tematikou (trefování 

míčkem do hasiče Soptíka, prolézání tunelem s hasičskou hadicí, sestřelování plechovek pumpovací 

hasičskou stříkačkou) nechybělo ani oblíbené malování křídou na chodník, sestavování puzzle, 

skákání v pytli, slalom na koloběţce. Zábavné soutěţní dopoledne bylo zakončeno vyhlášením 

vítězů dle věkových kategorií a rozdáním cen od štědrých sponzorů. Letos kaţdý účastník obdrţel 

pamětní list. V doprovodném programu předvedli ţáci některých tříd prvního stupně taneční 

vystoupení věnované střelickým hasičům, paní Jitka Prokopová roztancovala nejen přítomné 

ţákyně ukázkou zumby a zejména chlapce a muţe zaujal svým vystoupení Ţelezný Zekon. Dále 

jsme měli moţnost sledovat útok hasičského dorostu, ukázky práce hasičů a psovodů. Šikovné paní 



učitelky krášlily naše tváře nádhernými karnevalovými motivy. Návštěvníci Dětského dne mohli 

svými dobrovolnými příspěvky či zakoupení ručních výrobků nebo šperků podpořit africkou 

Ugandu. Hasit ţízeň mohli účastníci Dětského dne přímo v Hasičce, občerstvit se a doplňovat 

energii zase mohli ve Sladkém stánku Cukrárny Na Hrázi a v karavanu-kiosku Cou-Cou restaurace. 

O hudební doprovod se starala skupina Kaštánci a známý dětský zpěvák Martin Mates Štěpánek. 

Dopolední program zpestřilo vystoupení taneční skupiny Mighty Shake Zastávka. V odpoledním 

programu si děti zatančily opět Zumbu, tentokrát se spoluţačkou Markétou Jašovou a na Dětské 

diskotéce. Tu předčasně ukončil déšť a zmařil také Letní noc. 

 

7. Letní tábor dětí ve Smrku na Vysočině (v první polovině prázdnin). 

 

 

Kromě výše uvedených akcí SRPŠ finančně podpořilo v tomto školním roce další aktivity: 

 

1. Odměny začátek školního roku 

2. Běţecké závody Střelický kros 

3. Mikulášská nadílka ve škole 

4. Diskotéka pro děti Valentýn 

5. Příspěvek na Country seminář 

6. Den dětí na ZŠ 

7. Příspěvky na školní výlety 

8. Příspěvky na školy v přírodě 

9. Příspěvek na vodácký kurz 

10. Příspěvky na Olympiády dětí - škola 

11. Odměny konec školního roku 

12. Příspěvky na dárečky pro předškoláky 

13. Příspěvky na semináře speciální motivace 

 

 

Výkonný výbor SRPZŠ děkuje učitelskému sboru ZŠ Střelice za spolupráci na všech realizovaných 

akcích, dále děkuje štědrým sponzorům za finanční a věcné sponzorské dary a Úřadu obce Střelice 

za příspěvky z obecního rozpočtu. 

 

 Za SRPZŠ zpracovala K. Brtníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


