
Zápis ze schůze výboru RA konané dne 6.11.2018 v ZŠ Morkovice

Přítomni: Barnetová D. , Burešová H., Coufalíková I.,Formánková A., Hejkrlíková L., Churá J., 

Křůmalová Z. , Morongová K. , Navrátilová M., Polišenský P., Shromáždilová K., Šestáková R. , 

Teriaki J., Vlčková A., Žourková E.

Omluveni: Štěpánková J.

Program

1. Detailní plán průběhu vánočního jarmarku , příprava kavárny RA

2. Ples 2019

3. Využití finančních prostředků RA 

1. Zajištění občerstvení na vánočním jarmarku dne 7.12.2018

Rozpis pečení cukroví pro jednotlivé členy RA 

Příprava chlebíčků, punče, objednávka nealko atd. – ZŠ +jídelna ZŠ

5.12. od 16.00 balení cukroví –  dle možností členů RA

7.12. od 13.00 příprava kavárny, dekorací, hudba a ostatního občerstvení – Barnetová, 

Shromáždilová, Žourková, Churá, Navrátilová, Coufalíková …dále všichni dle časových možností

15.00  Začátek Jarmarku, besídky v jednotlivých třídách



2. Ples RA a ZŠ Morkovice 9.3. 2019  v Pačlavicích 

– změna místa z důvodů rekonstrukce sokolovny v Morkovicíh

Občerstvení – nákup a dovoz nápojů zajistí H. Burešová

ostatní členové prodej, organizace….(detailní rozpis na příští schůzce)

Program plesu 

 Hudební skupina Dorado 

 Polonéza 9. tříd

 Vystoupení dívčí taneční skupiny Diamonds

 Individuální pěvecká vystoupení žáků ZŠ

 ???? další program ????

3. Využití finančních prostředků RA 

Za několik let působení vykazuje RA nemalý zisk, který se rozhodla investovat do 

dlouhodobého projektu. 

Návrh na zpracování architektonického projektu přilehlých pozemků a ploch ZŠ 

k rozvíjení environmentální výchovy prostřednictvím praktické edukativní činnosti

- Výsadba stromů, zeleně, zeleninových a bylinkových záhonů, začlenění prvků 

vody – propojení krásy přírody s praktickým využitím ve výuce 

- Vytvoření drobných staveb pro přímou výuku žáků s využitím přírodních 

materiálů 

- Přesunutí parkovací plochy ze dvora školy a následné využití této plochy 

k rozšíření venkovní učebny, školního hřiště apod.

- Rozšíření jídelny ZŠ do venkovních prostor

- Možnost výstavby hospodářských staveb pro drobná domácí zvířata

Do jara 2019 oslovit vhodné architekty, kteří by komplexně zpracovali a 

představili vize ve spolupráci se ZŠ       (Barnetová)

Zapsala: Barnetová Daniela




