
             Zpráva o činnosti KPŠ při ZŠ Bezručova 190 v Bohumíně ve šk.roce 2021/22 
 
     Výbor Klubu přátel školy pracoval ve složení: 
pp. Plasgura, Fořterová, Škutová, Papadimitriu, Korbielová, Vítková a Drobková. 
 
     Vzhledem ke covidové situaci bylo konání akcí v 1. pololetí značně omezeno. Podařilo se 
nám zajistit Mikulášskou nadílku pro děti s tím, že program byl zajištěn postupně 
v jednotlivých třídách klauny na volné noze – zdravotními klauny. Přišli jsme o vánoční 
jarmark se soutěží o nejlepší vánoční štrúdl. Po novém roce se situace zlepšila a mohli jsme 
po dvou letech uspořádat v únoru karneval pro děti. V květnu se děti a rodiče zúčastnili 
sportovního odpoledne, které jsme připravili s hasiči ze Záblatí. Děti cestou od školy plnily 
úkoly a na sokolském hřišti v Záblatí připravili hasiči program pro děti –ukázka techniky, 
zásah a soutěže. Odpoledne bylo zakončeno táborákem s opékáním párků. 3.6. se uskutečnil 
dětský den a poslední akcí byl společný výlet dětí s rodiči do Dolní Lomné. Děti se vyřádily 
v místní říčce, navštívili Lomňanské muzeum a po společném obědě byl pro děti připraven 
zajímavý přírodovědný program v URSUS centru. Zde se o děti postaraly dvě zkušené 
lektorky, které celý program i s tvořivými dílničkami připravily. 
 
     Hlavní příjmy tvořily členské příspěvky a dobrovolný sponzorský finanční dar rodičů. Dále 
to byl výtěžek z maškarního plesu a dětského dne. 
 
     Peníze KPŠ byly v uplynulém školním roce použity na Mikulášskou nadílku s programem,  
Maškarní ples s programem, sportovní odpoledne, dětský den s programem, knižní odměny 
žákům na konec školního roku, výlet s rodiči, sladké odměny do školy v přírodě. 
 
     Doufáme, že letošní školní rok bude lepší a nepostihnou nás žádné zákazy a budeme moci 
dětem připravit krásné akce. K tomu samozřejmě potřebujeme vás, rodiče. Jednak tatínky 
pro přípravu stolů a lavic a také maminky, které jsou ochotny pomoci při prodeji na akcích a 
na karneval napečou buchty nebo zákusky, případně připraví jednohubky, za což všem 
děkujeme. 
 
     Jako první velká akce bude vánoční jarmark se soutěží o nejlepší vánoční štrúdl a 
Mikulášskou nadílkou pro děti. Své pekařské uměni mohou předvést nejen maminky a 
babičky, ale také tatínkové. Štrúdly se v průběhu jarmarku prodávají. O ostatních akcích 
budete vždy dostatečně předem informováni. 
 
     Má-li někdo zájem zapojit se do činnosti KPŠ, stačí kontaktovat kohokoliv z výboru, 
uvítáme jakoukoli pomoc, či nápad na akce, či jejich náplň. 
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