Zápis ze schůze RA konané dne 10.4.2017 v ZŠ Morkovice
Přítomni: Barnetová D., Churá J., Morongová K. , Navrátilová M. , Polišenský P.
Shromáždilová K. , Stýskalíková P., Štěpánková J., Teriaki J., Žourková E.Omluvena :
Šestáková R.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnocení plesu RA
Diskuse o navýšení členského příspěvku
Rezignace předsedkyně RA
Příprava organizace akce Z pohádky do pohádky 10.6.2017
Zvolení nového člena RA

1. Ples jednoznačně hodnocen kladně, kvalitní, promyšlená akce s velmi aktivním
zapojením všech členů RA + ZŠ
Konečný výdělek 34 383,- Kč
Termín 2.ročníku plesu RA a ZŠ Morkovice předběžně stanoven na 17.3.2018 –
odhlasováno všemi přítomnými členy
V příštím roce zlepšit následující nedostatky:
- Zahájení plesu paní ředitelkou společně s předsedou RA a ostatními členy
- Prodej vstupenek pouze na jednom místě – cenu vstupenek zvýšit na 200,Kč/osoba (s večeří)
- Zvýhodněné vstupné pro učitele, vstupné pro členy RA zdarma
- Darování vstupenek sponzorům předem stanovit
- Organizace programu a účinkujících – malé děti pouze 1 vystoupení, nedělat
přestávky mezi jednotlivými vystoupeními – program ukončit max. ve 21.30
- Po 22.00 hodině uzavřít zázemí pro účinkující – absolutní zákaz kouření apod.
Žáci po vystoupení opouští sokolovnu nebo si je osobně přebírají rodiče
- Fotokoutek umístit ve vstupu do sokolovny (lepší světlo, více prostoru)
- Nezapomenout na společné foto členů RA , společný stůl pro RA a rodinné
příslušníky umístit pod balkon
- Výdej večeří maximálně do 23.00 . Prodej chlebíčků na baru. Příště zapůjčit
nejméně 100 talířů a příborů.
- Střídání členů v šatně po 24.00 hodině

2. Diskuse o navýšení členského příspěvku ze 150,- Kč na 200,- Kč na žáka.
Rozpočet RA se každým rokem navyšuje. Požadavky školy jsou vyšší.
Členský příspěvek pokryje výdaje pouze z části, dále sběr papíru+ zisk z akcí RA. Znovu
připomenuto, že RA není zřízena za účelem vytváření zisku. Hlavním úkolem je
podpora kulturně-společenských akcí pro žáky a rodiče. Učitelé by měli lépe
promýšlet odměňování a podporu žáků při nejrůznějších akcích a soutěžích.
Motivovat žáky kvalitními odměnami – ne pouze bonbóny a drobné hračky.
Příští Členská schůze RA se bude konat v tělocvičně (září) před třídními schůzkami,
kde bude rodičům navrženo zvýšení členského příspěvku.
3. Členové RA vzali na vědomí rezignaci předsedkyně RA P.Stýskalíkové z pracovních a
rodinných důvodů
4. Organizace akce Z pohádky do pohádky 10.6.2017
Podrobné informace J.Churá
Dotace na akci nebyla schválena.
Výdaje budou činit cca 10 000,Předpokládaný zisk cca 21 000,Akce zahájena na dětském hřišti v 15.00 ukončena 21.30
Občerstvení zajišťují RA (M+P Navrátilovi, E.Žourková, K+F Morongovi)
Doprovodný program – moderování akce: J. Churá
Vstupné: Polišenský, E.Žourková
Organizace na zámku: Barnetová D. ……
Další schůzka RA přímo na zámku 19.4 od 16.00 – plánování trasy a jednotlivých stanovišť,
příprava programu
5. Zvolení nové členky RA – paní Zuzany Křůmalové – schváleno jednomyslně

Zapsala: Barnetová D.

