
ZÁPIS ZE SCHŮZE
DOBROVOLNÉHO KLUBU RODIČŮ – DKR

NÁZEV SPOLKU    Dobrovolný klub rodičů, dále DKR 

SÍDLO SPOLKU    MŠ Bezručova 130, Jablunkov 

MÍSTO ZASEDÁNÍ  MŠ Bezručova 130, Jablunkov, třída Motýlci 

DOBA ZASEDÁNÍ   29. září 2022 od 15:45 do 16:45 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

1) Zahájení a ověření  

a) Zasedání DKR zahájila ředitelka Bc. Ilona Nieslaniková 

b) Z listiny přítomných ředitelka Bc. Ilona NIeslaniková zjistila, že zasedání je 
přítomno většina členů dobrovolně přihlášených  

Seznam členů je přílohou zápisu 

2)  Schůze DKR schválila následující program 

a) Volba předsedy DKR 

b) Volba místopředsedy DKR 

c) Volba pokladníka DKR 

d) Schválení výše pololetního příspěvku na dítě 

e) Schválení termínu pro výběr pololetního příspěvku  

f) Plánované akce pro rok 2022/2023 + prostory Radovánek  

3)  Přijatá usnesení DKR 

a) Předsedou DKR byla zvolena Michaela Kropová – po domluvě pro rok 
2022/2023 zůstává Lucie Lengálová 



b) Místopředsedou DKR byla zvolena Lucie Lengálová – po domluvě pro rok 
2022/2023 zatím Michaela Kropová 

c) Pokladníkem DKR byla zvolena Anna  Pyszková 

d) Schůze DKR schválila výši pololetního příspěvku na 300, Kč  na dítě. 
Z organizačních důvodů schůze DKR schválila, že příspěvek bude vybírat p. 
ředitelka Bc. Ilona Nieslaníková a následně jej převezme pokladník DKR, pí. 
Pyszková Anna  

e) Termín pro výběr pololetního příspěvku schválil DKR na: 

20. října 2022 v časech 6:00 až 8:00 hod. (třída: ,,MOTÝLCI“)  

21. října 2022 v časech 12:00 až 16:00 hod . (ŘEDITELNA MŠ BEZRUČOVA) 

               f)    Možnost spojení Radovánek se školou – bude se ještě řešit – a možnost 
prostoru např. za  

                      DDM Jablunkov – budeme ověřovat možnosti  

                      Předškoláky bude čekat plavání, lyžařský výcvik  

                      Dále se bude konat Dýňování – termín 10.11.2022 

                      Lampionový průvod 

                      Vánoční besídky po třídách  

                      Karneval – buď po třídách, popř. v kinosále – ještě se upřesní  

                      Možnost pořádat ples – zjištění volných termínu v Rock Cafe Southock –  
ověřit, zda by  

                      byl o ples v rámci rodičů zájem – předpokládaný termín – leden/únor 2023  

29. září 2022 

Zapsala: Lucie Lengálová  

                předseda DKR      


