Zápis ze schůze výboru RA konané dne 27.9.2017 v ZŠ Morkovice

Přítomni: Barnetová D. , Churá J., Morongová K. , Navrátilová M., Polišenský P.,
Shromáždilová K. Stýskalíková P., Šestáková R. ,Štěpánková J., Teriaki J.,
Žourková E.
Omluveni: Křůmalová Z.
Program:
1. Volba předsedy a místopředsy RA
2. Nábor nových rodičů do RA
3. Navýšení členského příspěvku
4. Požadavky na čerpání finančních prostředků RA 2017-2018
5. Kalendář akcí 2017/2018

1. Výbor RA jednohlasně zvolil předsedkyní spolku Mgr. Barnetovou Danielu,
místopředsedkyní spolku Shromáždilovou Kateřinu
Poděkování za práci v RA paní Pavle Stýskalíkové.
2. Návrh na postupné oslovení nových členů hlavně z 1.stupně ZŠ - navrženi,
Coufalíkovi, Popelovi, Grulichovi...Třídní učitelé postupně navrhnou nové členy.
3. Schválení navýšení členského příspěvku o 50,- Kč . Vzhledem k tomu, že čleské
příspěvky ve výši 150,- Kč jsou již vybrány, zbytek bude vybrán po novém roce. O
navýšení budou informovat třídní učitelé na listopadových třídních schůzkách.
Na třídních schůzkách budou učitelé také informovat o čerpání RA za rok
2016/2017 , dále seznámí rodiče s plánem RA na 2017/2018 . Informace umístit na
web školy, včetně zápisů ze schůzí.
Permanentka na koupaliště jako odměna

nejlepších sběračů papíru ze třídy -

zajistí J. Teriaki od města Morkovice
4. Schválení požadavků na čerpání finančních prostředků RA 2017/2018 - ve výši
cca 110 000,- + dodatečné schvalování výdajů na jednotlivé akce, dle aktuálních
požadavků a finančních možností....
5. Návrh nové akce "Bleší trh" Petr Polišenský ...bez bot, zvířat, oblečení.... 4. 10 7.10. sobota sbírka, 14.10. sobota 9.00 - 16.00 prodej ve vestibulu školy a za
příznivého počasí i před školou..
Plakát + propagace P. Polišenský,J. Teriaki
Rozpis služeb na prodej 14.10. dle možností členů RA

Adventní jarmark ve škole 30.11. 2017
Pracovní činnosti - náklady na materiál si každá třída hradí sama
Workshop na Vánoční tvoření - náklady na materiál hradí RA
Ples ZŠ+RA

17.3.2018

Z pohádky do pohádky 9.6.2018

Příští schůzka výboru RA se koná po rodičovských schůzkách 22.11.2017

Zapsala: Barnetová D.

