7. 6. 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 ve čtvrtek 14. 6.2018 v 17. 00 hodin na fotbalovém stadionu. (Za nepříznivého počasí
máme stále náhradní termín: 18. 6. 2018.) Předpokládána délka akce je asi 3 hodiny.
Kdo může pomoci s chystáním, přijde na 16:00, kdo může, raději dřív, na 15:00. Po skončení
budeme potřebovat pomoci s úklidem.
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. Na židli bude papír, na který budou psát zájemci cenu. S malováním děti již začaly. Dražba
židliček 1. – 3. tříd proběhne v 1. bloku po vyhlášení výsledků soutěže.
*Dražba – na schůzi jsme se domluvili, že dražba proběhne od 17:00 do 19:00, kdy bude dražba
ukončena. Poté si mohou jít zájemci vyzvednout vybrané židličky.
* Soutěž
Každá třída vybere 4 soutěžící pro každou ze 4 soutěží (nejméně 4 žáci, maximálně 16).
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. Disciplíny jsou vyvěšeny ve všech třídách ZŠ.
Soutěžní blok jedné kategorie bude trvat asi 45 minut (celkem tedy 3 bloky). Mezi akcemi
předvedou organizace pracující s mládeží ukázku své činnosti.
Zúčastní se 240 dětí, seznamy žáků dostane každý z dozorujících na hřišti před začátkem akce.
Prosím všechny dozorující o včasný příchod do 17:00 hod.
* 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. To je důvod,
aby ostatní fandili. Důvěrníci mohou do tříd motivovat děti a učitele.
*Odměny dostanou i vystupující hosté. Toto bude hrazeno ze sponzorského daru Nerezové
materiály, a.s. a PBS Velká Bíteš.

* Dohled u každé třídy bude zajišťovat třídní důvěrník nebo někdo z rodičů (stačí jen u 1.
stupně) - dohled nad dětmi a startování. Každá třída bude mít dřevěnou ceduli s popisem třídy
(zajistí Mgr. Burešová), kde si nastoupí. Soutěžící od 6. tříd si vyberou kapitána.
* Občerstvení bude zajištěno u tribuny – párek v rohlíku, popkorn (1/2 litru – 25 Kč), cukrová
vata (20 Kč). Máme zajištěny přístroj na výrobu popkornu a cukrové vaty; pokud by ještě někdo
mohl poskytnout další, přivítáme to.
Párky jsou domluveny u Slámů (M. Lavická) 300 ks, které se budou postupně dovážet. Máme
zajištěny 2 párkovače. Várnice domluvit ve školní kuchyni.
Rohlíky domluveny v ENPEKA (300 ks).
Na pití limonádu a vodu. AG FOOD dodá nápoje 1200 porcí. 0,3 dl - 10 Kč. Voda zdarma.
Mít zdravotní průkazy – jsou zajištěny.
Nakoupit sáčky na párky, kelímky (3 dl), hořčici, kečup - paní Vitoušová z daru firmy (5000 Kč).
Pokladnu k občerstvení (Závodníková).
* Každý žák školy dostane s pozvánkou kupón, za který si bude moci nápoj vyzvednout. Pokud
zapomene, dostane kupón při vstupu. Případně drobný dárek (od PBS).
U vstupu bude informace, že za dítě ručí rodič. A informace o charakteru akce – dobročinná i ke
vchodu. Krabici na dobrovolný příspěvek.
* Propagace: Plakáty A3 jsou vyvěšeny ve škole a na vývěsná místa ICKK a do obcí -částí města
(Kratochvíl). Žákům rozdána pozvánka a osobní pozvání od předsedkyně sdružení a ředitele.
Zdůraznit, že se jedná o dobročinnou akci.
* Další: Zajištěný je skákací hrad (D. Dvořáčková). Na umývání či ochlazení kbelíky s vodou.
Odpadové koše z technických služeb (D. Dvořáčková)
ICKK – domluven dovoz laviček
Elektřina bude napojená od FC – prodlužovačky.
Poslední týden vyhlášení rozhlasem.

*Škola zajistí:
9x poukaz do cukrárny pro celou třídu, která vyhraje
seznamy soutěžících žáků
ceník k občerstvení
Mgr. Marcela Doubková pronese úvodní řeč k celé akci a poděkuje sponzorům se zajištěním
všech potřebných věcí.
Kdo bude chtít a bude mít možnost, může přijít ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 15:00 hodin pomoci
s přípravami na hřišti. Po akci ještě budeme poklízet.

zapsali Leona Závodníková a Zdeněk Strašák

