
Milí rodiče, 

protože nám nynější epidemiologická situace znemožňuje osobní schůzku, rozhodli jsme se 

Vás informovat alespoň touto formou.  

 

Shrnutí činností a příspěvků Klubu rodičů za rok 2019/2020 

Organizované akce: 

8.11.2019 Lampiónový průvod 

21.1.2020 Dopoledne s nevidomým p.Holbou a jeho vodícím psem Amy v MŠ a ZŠ 

24.1.2020 Karneval MŠ (platba klaunů + výzdoba) 

25.1.2020 Školní ples 

19.2.2020 Karneval ŠD (platba kouzelníka + občerstvení pro děti) 

 

Příspěvky: 

19. 12.2019 Úhrada autobusu pro děti ZŠ k návštěvě Dolní oblasti Vítkovic  

PROSINEC Příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti 

Vánoční dárky pro mateřskou školu a školní družinu 

  Dort pro prvňáčky k otevírání slabikáře 

ČERVEN Dopravní hřiště, nanuky pro děti 

 

Rodičovský příspěvek do Klubu rodičů, školní rok 2020/2021, zůstává stejný jako 

v předešlých letech ve výši 200Kč na žáka, max. 400Kč na rodinu. Splatnost je do 

30.10.2020. Příspěvek uhraďte prosím na účet Klubu rodičů č. 2601302804/2010. Do 

poznámky uveďte jméno dítěte /dětí/ a zkratku MŠ nebo ZŠ , podle toho, kde dítě chodí (např. 

Jan Novák, MŠ nebo Jana Nováková, ZŠ). Zaplatit můžete také hotově u p. Kateřiny 

Mojžíškové v obchodě Smíšené a drogistické zboží Lučina (zelený domeček vedle obecního 

úřadu).  

 

Pro letošní rok 2020/2021 jsou zatím naplánovány tyto akce: 

 Lampiónový průvod 

 Karneval MŠ 

 Školní ples 

 Den dětí 

 

Probíhání akcí se bude řídit epidemiologickou situací.  



Plánem pro letošní příspěvek základní a mateřské škole bude koupě nové vypalovací pece na 

keramiku pro děti, kterou využívají nejen ony, ale i senioři, kteří si přicházejí vytvořit 

výrobky k různým příležitostem. Jelikož se již stará pec nemůže dál používat a oprava by 

stála hodně peněz, budeme se snažit zakoupit novou. Dopomoci nám k tomu může 

připravovaný BLEŠÍ TRH, ze kterého se výdělek rozdělí mezi Lučinský HZS a Klub rodičů. 

Veškerý zisk z této akce půjde na koupi nové pece. Za klub rodičů moc děkujeme 

organizátorce p. Kláře Dorda a všem občanům, kteří darují své nepotřebné věci do BLEŠÍHO 

TRHU. Více informací přímo od organizátorky viz. níže. 

 

Milí spoluobčané,  

v listopadu bude na Lučině probíhat BLEŠÍ TRH. Budeme si velmi vážit vaší podpory  

a zapojení :) Protřiďte své skříně a darujte věci, které už doma nepotřebujete.  

V termínu od středy 11.11-18.11. můžete své dary donést k paní Kateřině Mojžíškové 

do obchodu se Smíšeným a drogistickým zbožím Lučina (zelený domeček vedle obecního 

úřadu). 

Co můžete darovat? Oblečení, kabelky, boty, hračky, knihy, bižutérii, keramiku a bytový 

textil. Prosíme o hezké a čisté věci, které budeme moci dále prodat. Našim cílem je totiž 

prodat co nejvíce darovaných věci tak, abychom mohli ziskem z prodeje podpořit Lučinský 

HZS a Klub rodičů. Budeme se pak těšit na společné setkání na Bleším trhu, který proběhne 

20.-21.11. Místo uskutečnění ještě upřesníme, vzhledem k současné situaci. 

Děkujeme za vaši podporu.  

Klára Dorda 

 

 

Sledujte stránky Klub rodičů při ZŠ a MŠ Lučina,z.s. na facebooku, kde se 

vždy s předstihem dozvíte o připravovaných akcích. 


