Zápis ze schůze Výboru Spolku Zeleneč ze dne 8.2.2017:
1) Všichni členové výboru souhlasí s odměnou pro pí. Janu Švárovou ve výši
5 000 Kč (tj. stejně jako v roce 2016).
2) Výběr fotografa pro ZŠ
a) Fotografka paní Kateřina Bonušová se na doporučení Lucky Gabrielové
setká 9.2.2017 s paní ředitelkou ZŠ J.Malou
b) Petr Malevič má též zájem o focení, též s propojí s paní ředitelkou
Konečné rozhodnutí necháme na paní ředitelce J.Malé dle jejího posouzení
nabídek.
3) Forpsi – správa e-mailů
Luboš Soustružník by si vzal na sebe technickou zprávu Forbsi + administraci
mailů spolku.
Rozdělení administrace mailů (info (primární e-mail spolku = Naďa
Weiserová, semináře = Lenka Kvěchová, cyklo = Markéta Schovánková, běh=
Luboš Majer (?), tábor = Petra Moravečková).
Vznikne nová schránka Junior Klubu, která bude spravovat Luboš
Soustružník.
4) Založení webové podstránky k Junior Klubu, která bude mít i vlastní adresu Luboš Soustružník.
5) Řeší se možnost odběru novinek z webu Spolku, tato funkce nyní nefunguje
(řeší Luboš Soustružník).
6) Založíme na FB uzavřenou skupinu Spolku a aktivně budeme vyzývat členy
Spolku, aby se do skupiny přihlásily = Luboš Soustružník, Koppovi, Naďa
Weiserová
7) FB Junior Klubu zatím bude součástí FB Spolku a aktivně budeme vyzývat
členy = Luboš Soustružník.
8) Logo Junior Klubu schváleno, případně si jej členové klubu (děti) poupraví,
návrh na barevnější verzi.
9) Naďa W. vyzve paní ředitelku k poslání seznamu dětí v 3.A a 7.A, aby se
z nich vytipovali rodiče, kteří by se stali koordinátory.
10)Lenka Kvěchová by měla na starosti semináře a přednášky, připraví koncept,
spojí se s Janou Krausovou (ROUTA), popřípadě s dalšími.
11)Dotazník pro rodiče a děti 2.stupně ZŠ = Lenka Kvěchová a Simona Koppová
(vhodné oslovit i Hanku Fučíkovou), cílem je získat zpětnou vazbu hlavně na
akce, popřípadě, další názory k chodu spolku.

12)Požádat paní ředitelku, aby poděkovala koordinátorům jednotlivých tříd;
nejlépe jako samostatná akce v Junior Klubu – uspořádáme, s pí, ředitelkou
se sejde Naďa Weiserová. Mohla by se zúčastnit i A.Bendová a předat
zkušenosti.
13)Den deskových her – návrh na rozšíření i na akční IT hry, popřípadě
skupinové, přesun lokace do Junior Klubu? Návrhy, co udělat jinak (zapojit xbox, velké šachy, člověče nezlob se…). Termín pravděpodobně přesuneme na
listopad – využít předvánočního času, nákup her pod stromeček?

14)Aktualizace nástěnky = Martina Jindrová/Naďa Weiserová – seznam akcí,
pozvánky, fotky z přestavby JuniorKlubu
15)Běh = termín 13.5., oslovit Luboše Majera – loni se zmínil, že se toho opět
ujme, osloví Naďa Weiserová.
16)Den dětí v roce 2016…stížnosti od rodičů, že se nic neuskutečnilo pro malé
děti, chybí koordinátor tak velké akce; den dětí 2017 = Luboš S. se zeptá
ohledně zájmu rodičů o pomoc při organizaci; diskotéka pro starší je ok,
termín vychází na pátek 2.6.
17)Řešení Junior Klubu (dozor, aktivity, propagace, do stanov musíme dát, kdo
může být členem….), právní aspekty – pomoc od místních právníků. Co je
hotové pošle Luboš a Daniela Nadě, ta zkontaktuje známé právníky a
necháme si poradit.

