Zápis ze schůzky RA konané dne 6.2.2017 od 18.00 do 20.00 hodin
Přítomni: Barnetová D., Churá J., Morongová K., Navrátilová M., Polišenský P., Shromáždilová K.,
Stýskalíková P., Šestáková R., Štěpánková J. , Žourková E.
Program:
1. Projedávání organizace 1. plesu RA dne 18.3.2017
2.

rozpočet RA

3.

akce

Z Pohádky do pohádky 10.6.2017

1. Zhodnocení stavu sokolovny - plán přípravy plesu
- Sokolovna je již dlouhodbě ve velmi špatném stavu - je třeba zajistit předem mimořádný úklid paní uklízečky ze ZŠ+ technické služby?
- Výzdoba sálu, reprezentativní vstup, WC - Barnetová, Churá, Žourková + výroba ozdob ve
škole, jarní téma, aroma lampy dle možností všichni, fotokoutek - jaké téma?
- prodej vstupenek a

rezervace stolů - P. Stýskalíková

- zajištění večeře - kuchyň ZŠ, výdej večeře + prodej drobného občerstvení bez alkoholu a nealko
nápojů na místě Barnetová+Shromáždilová
- zajištění občerstvení pro účinkující - objednání chlebíčků cca 50 ks + ovoce + sladké a slané
občerstvení z vlastních zdrojů - všichni
- vystupuje cca 80 účinkujících
- objednávka chlebíčků -

Žourková E.

- propagace plesu - J. Churá + ZŠ - děkujeme za krásné plakáty
- prodej vstupenek na místě do 22.00 hodin
- zajištění šatny do 21. 00 - Morongová, poté klíč na vyžádání
- občerstvení

- Sokol Morkovice

- nákup jednorázových ubrusů, tácků, kelímků atd...
2.

Rozpočet RA

V letošním školním roce narůstají požadavky ze strany ZŠ na financování nejrůznějších akcí

pořádaných ZŠ, díky tomu narůstají i výdaje RA. Vzhledem k tomu, že roční příjem do RA je
dlouhodobě stejný - rodičovské příspěvky + příjmy ze sběru papíru + příjmy z akcí pořádaných
RA , RA navrhuje od nového školního roku 2007/2018 navýšení příspěvku ze 150,- Kč na 200,Kč na žáka.
Členové RA si připomněli funkci RA. Hlavním cílem není zajištění finančního výnosu z akcí, ale
dohled nad hospodařením s finančními prostředky RA a hlavně podpora kulturních,
vzdělávacích a sportovních akcí , i za předpokladu, že připravované akce nebudou finančně
výdělečné. Proto je nutné získávat podporu široké veřejnosti.
3. Nově připravovaná akce 10.6.2017

Z pohádky do pohádky -

Navrhla J. Churá - trasa plná pohádkových bytostí a úkolů k příležitosti MDD a konce školního
roku. Trasa povede z areálu dětského hřiště přes zámek , zámeckou zahradu, rybník Ovčáček do
suterénu ZŠ a zpět ....
Všichni členové si

již zajišťují kostýmy a úkol pro svá stanoviště....

