27. 3. 2018
Zápis ze schůze třídních důvěrníků
Na pořadu je příprava akce pro děti a pro sponzory zaměřená na získání prostředků na
nábytek pro první stupeň.

V úvodu vystoupil pan Vítězslav Kratochvíl. Seznámil nás s tím, že zamýšlí uspořádat
koncem června pro děti soutěžní odpoledne s ukázkami sportovních a kulturních organizací.
Podle ředitele toto odpoledne koresponduje s úmysly sdružení.
Protože se s tímto názorem ztotožnili i třídní důvěrníci, domluvili jsme se, že uspořádáme
odpoledne pod hlavičkou sdružení.

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA
Akce proběhne na fotbalovém stadionu.
Termín uskutečnění v pátek 15. června, rezervní termín v úterý 19. června.
Předpokládaná délka akce 3 hodiny.
Děti z každé třídy vytvoří soutěžní družstvo o 6 členech. Družstvo bude postupně plnit cca 6
úkolů (1 dvojice). Podle pořadí budou přiděleny body. Zvítězí třída, která získá nejvíc bodů.
Úkoly navrhnou třídy – každá třída jeden – a z nich budou vybrány.
Děti budou mít možnost soutěže předem natrénovat.
Třídy budou rozděleny do kategorií 1. – 3., 5. – 6. a 7. – 9.
Odměněny budou všechny zúčastněné tříd. Vítězná třída v každé kategorii získá pohár
v cukrárně.
Mezi akcemi předvedou organizace pracující s mládeží ukázku své činnosti.
Sportovní klání bude spojeno s původně zamýšlenou židličkiádou.
Každá třída namaluje 2 židličky, které se budou dražit.
U tribuny bude zajištěno občerstvení – párek v rohlíku, popkorn, cukrová vata.
Na pití limonádu a vodu.
Soutěž bude organizovat V. Kratochvíl.
upřesnit délku soutěží
Na post rozhodčích bude třeba 7 – 8 lidí.

* 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

Včas oznámit konání akce. Plakáty navrhne Ing. Lavická
Informaci do Zpravodaje a Exitu, na web školy, IKC.
L. Chadim domluví účast Tom-Tom bandu a ozvučení.
Ředitel osloví žáky pro možnou pomoc. Cukrárny, SOŠ Jana Tiraye pro výrobu perníčků.
Informuje žáky a učitele. Zajistí židličky a barvy. Domluví s Klubem kultury zajištění lavic na
sezení. S AG FOODS možnost zajištění pití.
Zajistit přístroje (i domácí) na výrobu popkornu, cukrové vaty a párku v rohlíku.

Termín příští schůze 24. 4. 2018 v 17.00 hodin
Leona Závodníková, Zdeněk Strašák

