
 

 

Vážení rodiče žáků ZŠ Řevnice,                                                     

Rádi bychom Vás informovali o činnosti spolku rodičů a přátel základní školy Řevnice – Řevnický 

kalamář. 

V prvním roce působení jsme jako hlavní cíl měli dovybavit Bezpečné místo pomůckami a hrami - a to 

se nám z velké části povedlo. Na toto vybavení jsme použili prostředky získané z podzimní a jarní 

burzy, kterou kalamář pořádal ve školní jídelně. Celkem jsme takto získali cca 12 tis. Kč. Tuto akci 

chceme zopakovat a tak již na začátku října bude opět podzimní burza. 

Společně s panem Valešem jsme získali a instalovali na budovu školy a ZUŠky budky pro rorýse a do 

parku a blízkého okolí budky pro další ptáky. Pan Valeš dětem v rámci projektu na ochranu Rorýsů 

udělal krásnou a poučnou přednášku o těchto ohrožených ptácích. 

Podařilo se nám získat od jednoho z rodičů sponzorský dar, a to 20 kompletních počítačů, které byly 

předány škole a jsou využívány jak pedagogy, tak studenty.  

Na podzim jsme v den ředitelského volna pro děti uspořádali koloběžkový výlet z Radotína do Řevnic. 

Pro velký úspěch bychom toto rádi zopakovali i letos. 

V současné době jsme byli osloveni školní družinou, která by ráda pořídila na zahradu 1. stupně 

mobilní stůl a lavici. Celková cena tohoto vybavení bude přibližně 10 tis. a naším cílem je v co 

nejkratším termínu tento mobiliář družině zajistit. 

Nadále chceme, aby se Řevnický kalamář stal partnerem školy, sdružením rodičů, kteří mají chuť 

ovlivňovat dění ve škole pozitivním způsobem a sami se v něm angažovat. Těšíme se, že k činnosti 

spolku jakkoli přispějete, ať už pomocí při organizaci školních (vzdělávacích, zábavních či sportovních) 

akcí, darem, nebo jen prostou radou či nápadem. A taky doufáme, že nás bude co nejvíc, protože 

Řevnický kalamář rozhodně nemá být výběrovým spolkem. Čím více nás bude, tím více aktivit 

můžeme realizovat. 

Členem spolku se může stát každý rodič či zákonný zástupce dítěte navštěvujícího ZŠ Řevnice, 

přičemž členský příspěvek činí 300 Kč za rok. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a lze jej ze strany 

členů kdykoli ukončit. Každý člen má automaticky hlasovací právo, díky němuž může ovlivňovat a 

kontrolovat činnost spolku.  
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