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

28. října 2019 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 5 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) Výše pololetního příspěvku na dítě a termínu pro výběr
b) Termín pro výběr pololetního příspěvku
c) Kontrola hospodaření s financemi
d) Komunikace s ostatními rodiči formou FB stránek
e) Stanovení termínu akce Radovánky
f)

Organizace Radovánek

g) Organizace akce Mámo táto, pojď si hrát
h) Stanovení termínu pro další schůzi

3) Přijatá usnesení DKR
a) Výše pololetního příspěvku zůstala nezměněna a byla stanovena na 300Kč na dítě.
b) Termín pro výběr pololetního příspěvku byl stanoven na 18. 3. 2019
c) Na nástěnkách tříd visí k nahlédnutí rozpočet, na co byly použity finanční prostředky.
d) Jako nejefektivnější komunikační prostředek s rodiči jsme schválili založení FB stránky, jejímž
správcem byla zvolena Michaela Kropová.
e) Termín pro akci Radovánky byl stanoven na den 18.5. 2019 od 15ti hod.
f)

Radovánky
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ZÁPIS ZE SCHŮZE
DOBROVOLNÉHO KLUBU RODIČŮ - DKR
BOD 1 Radovánky se uskuteční ve výše uvedeném termínu v zahradních prostorách MŠ
Bezručova, Jablunkov 130.
BOD 2 Vstupné na tuto akci zvažujeme, rozhodneme se dle toho, jaké ceny se nám podaří
zajistit do tomboly. Momentálně jsme se dohodli na ceně 30Kč na dospělou osobu.
BOD 3 Rodiče s dětmi se budou scházet na kmenových třídách svých dětí. Dětem z Mš Školní
nabídneme prostory dílniček. Děti vystoupí se svým programem a po programu bude
následovat občerstvení na kmenových třídách. Každé dítě dostane tenké párky
s kečupem, hořčicí, čaj, fruko a zákusek.
BOD 4 Lavice, stoly a stánky budeme poptávat po JACKI, případně budeme zjišťovat další
možnosti, kde dále by se daly zapůjčit.
BOD 5 Hudbu budeme poptávat po panu Martinovi Labajovi, který by měl zajistit aparaturu,
hudbu i moderování tomboly. Další návrh pak je Maceček René.
BOD 6 Jako občerstvení budeme nabízet čepovanou Kofolu,Birel, minerálky, čipsy, tyčinky
atp. Dále budeme péct placky se škvarkami, smetanou či cukrem a opékat klobásy na
grilu. Pro tyto účely je třeba zajistit blachy a gril. Dále budeme prodávat zákusky, o jejichž
napečení budeme žádat ochotné maminky, babičky či tety.
BOD 7 Jako program po vystoupení chceme pro děti zajistit malování na obličej, dětský
nafukovací boxovací ring, pletení copánků, balónková zvířátka a fotokoutek.
BOD 8 Do tomboly bude potřeba zajistit ceny. O spolupráci budeme žádat rodiče, místní
firmy.
g) Akce Mámo, pojď si hrát bude probíhat koncem června na motivy pohádky o Popelce. Detaily
budeme řešit na další schůzi.
h) Termín pro další schůzi je stanoven na 6. 3. 2019 od 15:30 na třídě Motýlků.

V Jablunkově dne 29. 1. 2019
Lenka Ligocká, předseda
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