
Zpráva o činnosti SRPZŠ při ZŠ a MŠ Střelice ve školním roce 2013/2014 

 

 

Sdružení rodičů a přátel základní školy ve Střelicích se třetím rokem úspěšně podílí na zajišťování 

finančních prostředků na podporu zájmových činností žáků a na organizování akcí mimo školní 

vyučování. 

 

Ze stávajícího výkonného výboru, který byl zvolen na členské schůzi Sdružení 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, M. Hájková, V. Kokorská, J. Svobodová a nepostradatelní 

pánové J. Pech a M. Wanke. K realizaci akcí svou nezastupitelnou měrou vždy 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. Sportovní den dětí a rodičů (sobota, 5. 10. 2013) 

Byla nová akce SRPZŠ sportovního charakteru zaměřená nejen na děti (jako třeba Dětský den u 

Hasičky), ale také na rodiče. Na hřišti vedle základní školy se ve „Střelickém šestiboji“ utkaly tři 

věkové kategorie (4-6 let, 7-9 let a 10
+
) ve skupině dítě jednotlivec a ve skupině dítě + rodič 

v disciplínách skok z místa, skok do dálky, hod „hadrákem“ na terč na zemi, sprint, minigolf a opičí 

dráha (ta sklidila mezi dětmi největší úspěch). Střelického šestiboje 2013 se zúčastnilo 170 

soutěžících (85 párů). Podzimní zubaté sluníčko nám příjemně prohřívalo tuto větrnou sobotu. 

Poděkován patří všem rodičům, kteří „do toho šli“ a podpořili své děti v soutěžních disciplínách 

(někteří s tichou vzpomínkou na „Odznak zdatnosti“). Po sportovních výkonech jsme si společně 

poseděli a poklábosili.  Nechybělo občerstvení. Každé sportující dítě bylo odměněno drobným 

dárkem a lízátkem. Pro tři nejlepší v každé věkové kategorii ve skupinách dětí a dětí + rodičů byly 

oceněním medaile, diplomy a nejen sladké ceny.    

2. Dýňová slavnost (pátek, 11. 10. 2013) 

Je již druhým rokem symbolickým rozloučením se s létem a akcemi konanými pod širým nebem.  

 

3. Vánoční dílny (sobota, 7. 12. 2013) 
V téměř dvaceti dílnách si děti vyráběly vánoční ozdoby, svícny, přáníčka, drobné šperky a zdobily 

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

lahodný čaj). 

 

4. Strom splněných přání (čtvrtek, 19. 12. 2013) 

Bylo to společné setkání a zastavení se žáků, učitelů a rodičů v předvánočním shonu tentokrát pod 

širým nebem v atriu základní školy. Vánoční příběh v podání brněnského herce Martina Havelky 

nás pohádkově naladil k rozsvícení Stromu splněných přání, v prostorách školy bylo přichystáno 

drobné občerstvení od rodičů a voňavý čaj pro zahřát, akci zakončil zářivý ohňostroj. Akce byla 

věnována SOS dětské vesnice v Brně.  

 

5. 20-tý reprezentační ples ZŠ Střelice (pátek, 24. 1. 2014) 
Je nedílnou součástí plesové sezóny ve Střelicích, stejně jako je slavnostní polonéza žáků devátého 

ročníku nedílnou součástí této akce v Sokolovně. Součástí pestrého programu byla i bohatá tombola 

od místních sponzorů. 

 

6. Zimní lyžařský tábor (3.-7. 1. 2014) 
Konal se opět ve Staré Vsi u Rýmařova v Jeseníkách a zúčastnilo se ho asi 40 dětí. 



 

7. Den Dětí u hasičské zbrojnice (sobota, 21. 6. 2014) 
Děti měli možnost si naposledy zasoutěžit před koncem školního roku, po vyhlášení vítězů ve 

věkových kategoriích a rozdání cen od štědrých sponzorů následovala Zumba, dětská diskotéka a 

večer pro rodiče Letní noc s kapelou Velvet. Nechybělo občerstvení.  

 

8. Letní tábor dětí v RS Krkavec ve Veselí nad Lužnicí (17. - 22. 8. 2014) 

 

 

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

 

1. Odměny pro žáky během školního roku (prvňáčci a předškoláci, Olympiády atd.) 

2. Mikulášská nadílka ve škole 

3. Diskotéka pro děti Valentýn 

4. Příspěvek na Country seminář 

5. Příspěvek na Noc s Andersenem 

6. Den dětí na ZŠ 

 

A dále příspěvky na školní výlety, školy v přírodě, soutěže a další. 

 

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 
 

 

 

 

 

 
 


