ZÁPIS ZE SCHŮZE
DOBROVOLNÉHO KLUBU RODIČŮ - DKR
NÁZEV SPOLKU

Dobrovolný klub rodičů, dále DKR

SÍDLO SPOLKU

MŠ Bezručova 130, Jablunkov

MÍSTO ZASEDÁNÍ

MŠ Bezručova 130, Jablunkov, třída Motýlci

DOBA ZASEDÁNÍ

18. října 2018 od 15:30 do 17:00

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1) Zahájení a ověření
a) Zasedání DKR zahájila ředitelka Bc. Ilona Nieslaníková.
b) Z listiny přítomných ředitelka Bc. Ilona Nieslaníková zjistila, že zasedání je přítomno 8 členů
z celkových 14-ti dobrovolně přihlášených členů. Ostatní členové DKR se omluvili.
Seznam členů je přílohou zápisu.

2) Schůze DKR schválila následující program
a) Volba předsedy DKR
b) Volba místopředsedy DKR
c) Volba pokladníka DKR
d) Schválení výše pololetního příspěvku na dítě
e) Schválení termínu pro výběr pololetního příspěvku
f)

Vhodné prostory pro akce pořádané ve spolupráci s DKR

g) Diskuze

3) Přijatá usnesení DKR
a) Předsedou DKR byla zvolena Bc. Lenka Ligocká
b) Místopředsedou DKR byl zvolen Ing. Marian Swierczek
c) Pokladníkem DKR byla zvolena Ing. Alena Ćmielová
d) Schůze DKR schválila výši pololetního příspěvku na 300Kč na dítě. Z organizačních důvodů
schůze DKR schválila, že příspěvek bude vybírat p. ředitelka Bc. Ilona Nieslaníková a následně
jej převezme pokladník DKR, Ing. Alena Ćmielová.
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e) Termín pro výběr pololetního příspěvku schválil DKR na:
15. 11. 2018 v časech od 6 15 do 8 30 ředitelna
od 12 00 do 16 00 tř. Motýlci
f)

Po zvážení všech možností schůze DKR schválila jako nejvhodnější prostory pro akce konané
v zimních měsících, jako jsou např. Mikulášská nadílka, Vánoční besídka aj., kmenové třídy
žáků. V podzimních, jarních a letních měsících pak nově zrekonstruovanou zahradu MŠ, což
se týká zejména akce Jarní slavnosti, ale také Dýňování, Bramboriády aj.
Pro představu je přílohou tohoto zápisu také seznam akcí, které byly jen v loňském školním
roce 2017/2018, pro děti uspořádány.

g) Při diskuzi se probíraly zejména další způsoby pro získání financí na zaštítění dalších akci,
nákup odměn pro děti aj.
Členové DKR se také zabývali řešením požadavku rodičů, kteří by rádi shlédli nacvičená
vystoupení k Vánoční besídce, nejen svých dětí, ale i dětí z ostatních tříd. V řešení je prozatím
možnost jednotlivá vystoupení natočit profesionálním kameramanem a zadat zpracování
DVD, které by bylo možno zakoupit.
Dále pak organizací nové akce s názvem Jarní slavnosti. Tato akce bude společná pro všechna
oddělení, bude probíhat v prvním týdnu v červnu právě na nově zrekonstruované zahradě MŠ
Bezručova 130. Děti zde předvedou, co se za celý školní rok, pod vedením svých pedagogů,
naučily. Akce bude spojena s prodejem občerstvení.

V Jablunkově, 18.10.2018
Bc. Lenka Ligocká
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