
Zpráva o činnosti Sdružení rodičů a přátel školy Bělá pod Pradědem, z.s. za 

školní rok 2021/2022     

 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

loňský školní rok 2021/2022 byl pouze zčásti ve znamení normálnosti, a tak mohly 

proběhnout některé naplánované akce. SRPŠ pracovalo ve složení Alena Hajdová (MŠ), 

David Lejsal (1.třída), Lenka Šťastná (2.třída) Petr Klimeš (3.třída), Markéta Kukajová 

(4.třída), Lucie Žilinčárová (5.třída), Bohdana Neugebauerová (6.třída, předsedkyně), Zuzana 

Laštovicová (7.třída), Jan Lapčík (8.třída), Šárka Lapčíková (9.třída), Markéta Provazníková 

(pokladník). I když jsme se poctivě chystali na vánoční jarmark, tak byl pár dní před konáním 

zrušen pandemickým nařízením. I tak se dětem podařilo prodat výrobky, které vyrobili mezi 

rodiči a příbuznými. Vzhledem k pokračování pandemie jsme nemohli pořádat tradiční školní 

ples. S uvolněním nařízení se nám podařilo ples zrealizovat až koncem dubna. Zapojili jsme 

do pořádání opět celou školu a předtančení bylo v režii deváťáků. Ples byl velmi úspěšný, 

nikdy nebyla vyšší účast a čistý zisk ve výši 29 572 Kč byl nejvyšší za posledních pár let.  

Lidé ocenili teplejší počasí, a tak jsme se rozhodli v tomto trendu pokračovat a naplánovali 

jsme další Předmájovvou veselici na duben 2023.  

Během roku Sdružení rodičů a přátel Základní školy v Bělé pod Pradědem spolupracovalo se 

Základní školou a Mateřskou školou v Bělé pod Pradědem. Podílelo se zejména na 

zajišťování mimoškolních aktivit dětí, spolupracovalo se školou při organizačním zajišťování 

akcí pro děti, vytvářelo materiální podmínky pro ekonomickou podporu akcí školní mládeže. 

Kompletní čerpání rozpočtu je součástí této zprávy.  

Závěrem patří velké poděkování všem rodičům a všem příbuzným, kteří pomáhali dětem 

během distanční výuky. Dále všem pedagogickým pracovníkům za nadšení a trpělivost, se 

kterými se věnují žákům, mnohokrát po vyučování a v kroužcích a všem ostatním 

zaměstnancům a přátelům sdružení, kteří nás jakoukoli formou podporují po celý školní rok. 

                                                                                                                

                                                                  Ing. Bohdana Neugebauerová, předseda SRP ZŠ  

 

V Bělé pod Pradědem 13.9.2022 


