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

7. března 2019 od 15:30 do 16:30

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) Kontrola hospodaření s financemi
b) Organizace Radovánek
c) Stanovení termínu pro další schůzi

3) Přijatá usnesení DKR
a) Na nástěnkách tříd visí k nahlédnutí rozpočet, na co byly použity finanční
prostředky.
b) Radovánky
1. Radovánky se uskuteční ve výše uvedeném termínu v zahradních prostorách MŠ
Bezručova, Jablunkov 130.
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2. Vstupné akci Jarní slavnosti aneb RADOVÁNKY je stanoven ve výši 50,- na osobu
od 15-ti let.
3. Rodiče budou děti odevzdávat na kmenových třídách dětí, po vystoupení
dostanou fruko a peníček.
4. Lavice, stoly a stánky nám zdarma poskytne JACKI Jablunkov, problém máme se
stanem, který je třeba zajistit.
5. Hudbu zajistí Maceček René.
6. V řešení je také podium, na kterém budou děti vystupovat.
7. O záznam z představení se postará TV Na Stopě, o bližší spolupráci budeme
jednat.
8. Jako atrakce zvažujeme vyrábění slizů, vožení na koníčích, nafukovací hrad,
atrakce z DDM, zaplétání copánků, malování na obličej, balonky s heliem,
stánek 1. pomoci.
9. Jako občerstvení se bude čepovat Kofola, budou zákusky, chipsy, klobásy a
placky se škvarkami či se smetanou.
10. Do tomboly bude potřeba zajistit ceny. O spolupráci budeme žádat rodiče,
místní firmy.
c) Termín pro další schůzi je stanoven na 14. 3. 2019 od 16:00 hod v hospůdce na
Rynku. Sejít se chceme i s rodiči z MŠ Školní.

V Jablunkově dne 7.3. 2019
Lenka Ligocká, předseda

2

