
Zápis ze setkání RA dne 15. 2. 2022
_____________________________________________________

Přítomni:
J. Štěpánková, R. Šestáková, J. Churá, A. Formánková, J. Pavelková, M. Krpcová, K. Valouchová,
R. Morongová, J. Teriaki, L. Kočířová, L. Babáková

Omluveni:
I. Špatinová, R. Horák, K. Shromáždilová, I. Coufalíková, M. Frkalová, M. Navrátilová, 
V. Hanačíková

Program schůze:
1. odcházející členové výboru RA
2. aktualizace webových stránek RA
3. organizace školního plesu 

________________________________________________
1. Ke dni 12. 1. 2022 ukončila svou činnost v RA paní Zuzana Křůmalová.

2. Na webových stránkách ZŠ Morkovice jsou zastaralé údaje o činnosti RA a jejich členů. O jejich 
aktualizaci se postará R. Morongová.

4. Školní ples 19. března 2022
- z původního termínu 22. ledna 2021 byl ples přesunut na 19. března 2022
- covidová opatření ohledně společenských akcí se slučují s pořádáním plesu a je možné, že se ještě 
budou dále rozvolňovat

- propagaci plesu formou plakátů, vstupenek a večeřenek:
Zajistí Jolana Churá do 22. února 2022

- prodej vstupenek a místenek
od 7. března v ZŠ Morkovice, pondělí a úterý od 14-16 hod., dále pak mobilně na školním telefonu 
číslo: 724 479 844.  Cena vstupenky s místenkou je 200,- Kč, večeře se tentokrát budou prodávat 
samostatně na večeřenku v hodnotě 100,- Kč

- večeře: kuřecí i vepřový řízek + bramb. salát, k objednaným porcím pro hosty objednáme navíc 
pro volný prodej 40 porcí
Dovoz večeří: Zajistí R. Morongová
- výdej večeří se bude konat od konce vystoupení po vylosování hlavní tomboly cca ve 12:00 hod. 
Zajistí: A. Formánková, J. Teriaki, I. Špatinová

- bar bude tentokrát v režii Sokola Morkovice

- vystoupení: polonéza žáků 9. tříd, mažoretka N. Podrazilová, světelná show S. Vysloužil
Zajistí: J. Churá
- vystupující žáci mají zázemí v malém sále, kde budou i po celý čas plesu, nutný dozor!
Zajistí: J. Churá, R. Horák

- hudba a moderování: J. Dosoudil, J. Churá
- šatna:  zdarma, otevřena po celou dobu konání plesu, šatnové bloky, špendlíky s hlavičkami
Zajistí: J. Štěpánková, R. Šestáková



- fotokoutek: zajistí E. Najmanová, J. Churá
- časový harmonogram plesu: 20:00 – 2:00 hod.
- tombola:


