
                                                                                                                  9. 5. 2018 

               Zápis ze schůze 

Na schůzce jsme domlouvali podrobnosti naší akce pro děti ŽIDLIČKIÁDY. Účelem akce je získat 

prostředky pro nákup nábytku do prostor na Tišnovské. 

Termín akce pátek 15. 6.2018 v 17. 00 hodin na fotbalovém stadionu. Za nepříznivého počasí máme 

náhradní termín: 18. 6. 2018. 

Finanční prostředky 

Vstupné dobrovolné. 

SRPŠ bude hradit následující výdaje: občerstvení 
ceny pro vítěze 
perníčky s logem židličky 

Příjem z akce bude plynout z: dobrovolného vstupného 
prodeje občerstvení 
prodeje perníčků 
dražby židliček 

Každá třída namaluje 2 židle (50 ks), které se budou dražit, vyvolávací cena jedné židle bude 200 Kč.  

Soutěž 

Každá třída vybere 4 soutěžící pro každou ze 4 soutěží (nejméně 4 žáci, maximálně 16). Pokud se 
některá třída nezúčastní, učitel to oznámí do 16. 5.  

Třídy budou rozděleny do kategorií 1. – 3., 5. – 6. a 7. – 9. Soutěže jsou navrženy od žáků, budou 
vybrány podle věku dětí, proběhne i soutěž se židličkami. Děti budou mít možnost soutěže předem 
natrénovat. Do 20. 5. mohou ještě soutěže navrhovat.  

Soutěžní blok jedné kategorie bude trvat asi 45 minut (celkem tedy 3 bloky). Mezi akcemi předvedou 
organizace pracující s mládeží ukázku své činnosti.  

Předpokládána délka akce je asi 3 hodiny. 

Podle pořadí v disciplínách budou přiděleny body. Zvítězí třída, která získá nejvíc bodů. Soutěž bude 
organizovat V. Kratochvíl, zajistí celý průběh soutěže a rozhodčí (7 – 8 lidí). 

Odměněny budou všechny děti ze zúčastněné třídy. Vítězná třída v každé kategorii získá pohár 
v cukrárně, druhá velkou točenou zmrzlinu a třetí točenou zmrzlinu malou. 

Dohled u každé třídy bude zajišťovat třídní důvěrník nebo někdo z rodičů (stačí jen u 1. stupně), každá 
třída bude mít dřevěnou ceduli s popisem třídy (zajistí Mgr. Burešová), kde si nastoupí. 

Občerstvení bude zajištěno u tribuny – párek v rohlíku, popkorn, cukrová vata. Máme zajištěny 
přístroj na výrobu popkornu a cukrové vaty; pokud by ještě někdo mohl poskytnout další, přivítáme 
to. Na pití limonádu a vodu. 

Pan ředitel zajistil od firmy AG FOOD nápoje – každý žák školy dostane kupón, za který si bude moci 
nápoj vyzvednout 

Zbývá zajistit: oslovit fa Sláma- párky (p. Lavická) 

  oslovit fa Enpeka – pečivo (p. Burešová) 

 



Plakát navrhla p. Lavická. Tento měsíc bude uveřejněný ve zpravodaji, Exitu, na webu školy a v ICKK 
(zajistí pan ředitel). 

Instalovat židličky v prostorách města od 28.5. 

Ředitel domluví s Klubem kultury zajištění lavic na sezení, osloví SOŠ Jana Tiraye pro výrobu perníčků, 
domluví barvy na židličky. 

 

Dodat informaci do Zpravodaje a Exitu, na web školy, IKC (pan ředitel). 

Tom-Tom band nemůže účinkovat. 

Ozvučení zajistí pan Chadim. 

Je zajištěný skákací hrad. 

 

Třídní učitelé a předsedové tříd byli informováni. 

 

Termín další schůze 17. 5. v 17. 00 hodin 

   

Leona Závodníková 

 


