ZÁPIS ZE SCHŮZE
DOBROVOLNÉHO KLUBU RODIČŮ - DKR
NÁZEV SPOLKU

Dobrovolný klub rodičů, dále DKR

SÍDLO SPOLKU

MŠ Bezručova 130, Jablunkov

MÍSTO ZASEDÁNÍ

Hospůdka na Rynku

DOBA ZASEDÁNÍ

14. března 2019 od 16:00 do 18:00

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1) Zahájení a ověření
a) Zasedání DKR zahájila předsedkyně Bc. Lenka Ligocká
b) Z listiny přítomných bylo zjištěno, že zasedání je přítomno 18 členů, včetně rodičů
z Klubu rodičů při MŠ Školní. Prezenční listina 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. Název akce DĚTSKÉ SLAVNOSTI aneb RADOVÁNKY. Akce se uskuteční v
zahradních prostorách MŠ Bezručova, Jablunkov 130.
2. Začátek akce byl diskutován, ovšem nakonec byl odhlasován na 14:00 hod.
3. Vstupné na akci bylo rovněž schváleno a to jednohlasně na 50,- na osobu od 15ti let. Děti do 15-ti let mají vstup na akci zdarma.
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4. Předprodej vstupenek začne již v průběhu dubna a každá rodina bude mít
přednostně nárok na 2 vstupenky. Ostatní vstupenky budou v prodeji v den akce,
případně, dle zájmu, dáme do předprodeje i další vstupenky. Vstupenky se
budou v den akce prodávat od 14:15 do 15:00 hod.
5. Rodiče budou děti odevzdávat na kmenových třídách dětí. Děti z MŠ ŠKOLNÍ se
budou scházet v dílničkách.
6. Děti vystoupí na zahradě MŠ Bezručova a to buď v prostoru před Charitou, nebo
v kruhu, který se nachází na zahradě. Toto se rozhodne na dlší schůzi, která
proběhne v prostorách školní zahrady. Vyvýšené a zastřešené podium bylo
z finančních i bezpečnostních důvodů zamítnuto.
7. Jako alternativau, pro případ velmi nepříznivého počasí, se pokusíme zajistit
prostory tělocvičny nedaleké ZŠ LESNÍ.
8. Rodiče si přejí zastřešení fromou párty stanu. Ten bude třeba zajistit , protože
JACKI mají stan poničený.
9. Další otázka vyvstala ohledně osvětlení ve večerních hodinách. Bude nutno
prostory zahrady osvětlit.
10. Rodiče odhlasovali, aby děti po vystoupení dostaly džusík a perníček s sebou do
ruky, ale aby dostaly také čaj a párek v rozříznutém rohlíku jako svačinku.
11. Hudbu zajistí Maceček René.
12. Jako doprovodný program pro děti budou připravený různé hry, které nám
zdarma zapůjčí DDM, dále malování na obličej, zaplétání copánků, štěstíčka,
fotokoutek, cukrová vata, popcorn. Na žádost rodičů se pokusíme zajistit ještě
skákací hrad. Převážně z bezpečnostních či prostorových důvodů bylo zamítnuto
vyrábění slizů, ježdění na koníčcích, trampolíny, ukázka hasičské techniky aj.
Z finančních důvodů byly zamítnuty balónky plněné heliem.
13. Stále je v jednání záznam z akce. Jednáme s p. Stopou a p. Gorylem.
14. Jako občerstvení se bude podávat grilovaná klobása s chlebem, placky se
škvarkami či smetanou, a krájené koláče a nějaké drobně pochutiny jako
brambůrky či tyčinky.

K pití bude Kofola, káva, pivo. Pro děti zdarma čaj.

Prodej zákusků schůze zamítla
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15. Do tomboly bude potřeba zajistit ceny. O spolupráci budeme žádat rodiče,
místní firmy. Do tomboly budeme shánět dětské ceny.
16. Je třeba již vyrobit plakát a razítka.
17. Další otázka vyvstala ohledně odpadů a jejich svozu.
−

Od pondělí pak budou na třídách k dispozici tabulky, do kterých se již
rodiče bodu zapisovat na konkrétní funkce. Bude zapotřebí zajistit
minimálně 30 ochotných rodičů, kteří přijdou pomoct.
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−

6 mužů na stavění lavic, stánků, stanu

−

6 pokladníků, kteří budou pracovat s penězi

−

2 lidi, kteří budou grilovat klobásy

−

2 lidi, kteří budou smažit placky

−

2 ženy, které budou u koláčů, kávy, čaje

−

2 lidi, kteří budou čepovat Kofolu či pivo

−

2 ženy u štěstíček

−

2 ženy u zábavných her a stanovišť

−

6 lidí na úklid

19. Konec akce bude stanoven na 20:00 hod s ohledem na nejmenší děti.
c) Termín pro další schůzi je stanoven na 12. 4. 2019 od 16:00 hod na zahradě MŠ
Bezručova.

V Jablunkově dne 14. 3. 2019
Lenka Ligocká, předseda
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