
Zápis ze schůze výboru RA konané dne 27.2.2018 v ZŠ Morkovice

Přítomni: Barnetová D. , Coufalíková I., Formánková A., Hejkrlíková L., Churá 
J., Křůmalová Z., Morongová K. , Navrátilová M., Polišenský P., Shromáždilová
K. , Šestáková R., Štěpánková J., Teriaki J., Vlčková A., Žourková E.

Host: Pátíková Eva

Program

1. Organizace a příprava 2.ročníku plesu RA a ZŠ Morkovice

Od 26.2. zahájen prodej vstupenek v ZŠ od 14.00 do 15.00 – M. 
Navrátilová

Cena vstupenek:

200,- Kč místenka+večeře

100,- sponzorská vstupenka

100,- na místě bez večeře

100,- učitelé (zvýhodněné vstupné)

100,- žáci, kteří účinkují na plese (místenka s večeří)

Vstupné zdarma:

členové výboru RA + hlavní sponzorské dary do tomboly + 
fotografka+ učitelé, kteří nacvičují vystoupení s žáky na ples

- večeře - jídelna ZŠ (řízek kuřecí/vepřový +bramborový salát) 
počty nahlásit do pondělí 12.3. – Navrátilová + zapůjčení 100 
talířů, příborů, várnic, nerez. nádob

- chlebíčky 150 ks+ bílé růže – E. Žourková

- tombola – vtipy o učitelích+ moudra – J. Teriaki 

        výroba losů 3000 ks -Žourkovi

- tisk seznamu darů do tomboly na velký formát – P.Polišenský 
-seznam darů poslat všichni Petrovi do 14.3. !!! Vyznačit cennější 
dary – hlavní sponzoři mají nárok na vstupenku zdarma, dary 



reprezentativně zabalit, přivézt až v sobotu na ples

Program plesu

zkouška účinkujících od 18.00 hodin

zahájení plesu ve 20.00 nástupem všech členů výboru RA včetně 
paní ředitelky, krátké přivítání – úvodní slovo paní ředitelky a 
řečník RA Petr Polišenský �

moderátor J. Churá + skupina DORADO

1. polonéza žáků 9.tříd paní učitelky Sobotkové

2. taneční vystoupení žáků paní učitelky Michové

3. taneční vystoupení skupiny Diamonds 

4. vystoupení mažoretky Nikoly Podrazilové 

5. vystoupení gymnastek paní učitelky Foltýnové

Program ukončen ve 21.30 , poté rodiče přebírají žáky, ti kteří nemají 
vstupenku odchází do 22.00.

Zázemí malého sálu pro účinkující – občerstvení chlebíčky cca 100 ks pro 
všechny…pro mladší účinkující oplatek 70 (ks) 

Malý sál poté rezervován žákům 9. tříd. Cca 40 míst. Žáci budou poučeni o 
chování na akci. 

Dozor – průběžně zajišťěn: Formánková, Šestáková atd. 

RA hradí : oplatky, chlebíčky, růže

výdej večeří do 23.00 Barnetová, Shromáždilová, Křůmalová

(zajištění převozu večeří – Barnetová, Shromáždilová, Křůmalová)

šatna – Morongová, Formánková, Vlčková, Šestáková ….

vstup – Štěpánková, Navrátilová

tombola – Žourková, Polišenský, Hejkrlíková – prodej průběžně 
mezi hosty



fotokoutek – v předsálí – rozpis doby focení – E. Pátíková

Úklid a příprava sokolovny

16.3.2018

8.00 

Barnetová, Formánková (vysavač , šicí stroj), Hejkrlíková, Churá, 
Shromáždilová, Vlčková – ostatní dle možností v průběhu dne 

Úklid – pomoc paní uklízečky ze ZŠ (čistící prostředky atd)

Dekorace Barnetová + Churá

17. 3. 2018

8.00  úklid WC, kuchyňka, šatna…dochystání stolů na sále  

        

18.3.2018

Úklid Sokolovny všichni (čas bude upřesněn)

- Zapůjčení stolů z restaurace Mezi stromy – zajistí Šestáková – 
převoz TS

- Zakoupení – fotorámečky černá A4 20 ks, vonné svíčky, vázy 4 ks 
a potřebné dekorace, žebřík Barnetová

Zapsala: Barnetová Daniela




