
Schůzka SRPDŠ        Datum: 11. listopadu 2019 
 
Účastníci: 
zástupci ZŠ Unhošť: 
PhDr. Radka Plasová - ředitelka školy 
Mgr. Markéta Ejemová - zástupkyně pro 1.stupeň 
Mgr. Hana Zahrádková - zástupkyně pro 2.stupeň 
 
- zvolení zástupci jednotlivých tříd dle prezence 
 
Akce školy: 
 
4.11. proběhl „Den žlutých triček“ - pro velký úspěch se bude opakovat opět v prosinci 
12.11. Den otevřených dveří (zde vypomáhají žáci 8. tříd) 
 třídní schůzky 
 informace k nástupu na střední školy 
29.11. Veselý den s názvem „Čas vánoční, čas legrační“ - děti mohou přijít v různých kostýmech na 
uvítání adventu 
1.12. Vánoční setkání ve škole od 13:00 - do 16:00 hodin – vánoční dílny (vyrábění ozdob, šperků, 
perníčků, svícnů, atd.), možnost zakoupení různých dárků, též prodej výrobků školy, poté následuje 
světýlkový průvod ke stromečku, kde proběhne vystoupení 3.B 
- udělat PROMO na třídních schůzkách 
3.12. přednáška pro rodiče – komuniace s dospívajícími dětmi od 16:00 – do 18:00, v budově čp. 58 
(třídní učitelky rozdají letáčky) 
3.12. výstava betlémů v Muzeu od 18:00 – bude se hlasovat o nejhezčí betlém, vítez bude odměněn 
5.12. Mikuláš – akce s názvem „Unhoští chodí Mikuláš“ (zapojí se 9. třídy) 
6.12. Čertoviny – akce pro družinu 1.- 4. třídy od 13:30 – do 14:30, děti mohou přijít v kostýmech a 
nemusí to být jen čertovský kostým (i princezny a jiné jsou povolené) 
15.12. Zpívání u stromu 
19.12. Vánoční sportovní turnaj - 2. stupeň (vyjma 7. A a 7. C) 
 Den her - 1. stupeň 
20.12. poslení školní den  - 1. stupeň končí po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň končí po 5. vyučovací 
hodině 
23.12. Vánoční prázdniny 
6.1. návrat do lavic 
14.1. konzultační schůzky od 16:00 – do 18:00 (pokud má některý z žáků vážný problém – bude 
individuálně vyzván) 
28.3. školní ples (vychází na Den učitelů), více info pí Dita Makovičková, tel.: 724100540, e-mail: 
makovickova.dita@seznam.cz 
- udělat PROMO na třídních schůzkách – sehnat sponzory 
kapela Mexband – 15 000,- Kč 
pronájem sálu – 7 000,- Kč 
vstupné 220,- až 250,- Kč, max 180 vstupenek (prodej bude probíhat přes paní učitelky) 
- pomoc s přípravou občerstvení, balením tomboly, výrobou a tiskem plakátů a pozvánek, přípravou 
stolů, výzdobou sálu, atd. je velmi vítána 
- vytvořit seznam firem, které lze požádat o sponzorské dary – pí Ludmila Ruban 
 
vyřazování žáků 9. tříd – schůzka a debata o průběhu akce proběhne v lednu, žáci si odhlasovali, že 
vyřazování všech tříd bude společné a bude probíhat v odpoledních hodinách (aby se mohli 
zúčastnit i rodiče), žáci dostanou šerpy a mikiny – každá třída jinou barvu 
 
žákovský parlament se schází každý měsíc – mají různé nápady (hraní pohádek v ČJ a v AJ, aj.) 



 
- na třídních schůzkách upozornit, že částka vyhrazená na nákup toaletních potřeb byla již 
vyčerpána, jelikož žáci s nimi nepřiměřeně plýtvají – požádat rodiče, zda mohou donést toaletní 
papíry 
 
 
Navrhované a odsouhlasené finanční aktivity z fondu sdružení: 
 
Příspěvek na občerstvení 1.12. na vánočním setkání ve výši   2 000,- Kč 
 
schváleno již v září 2019 
 
 
 
Další termín schůzek SRPDŠ: 13.1.2020 v 17,00 hodin, Restaurace Na Hřišti 
 
 


