
ZÁPIS ZE SCHŮZKY 29. 4. 2011

 Seznámení s novým zaměstnancem kavárny – slečna Lucie Cibulková

Všichni jsme se společně seznámili a popovídali si. Lucce i její mamince byly sděleny hlavní

věci, které jsou potřeba pro zapojení do projektu. Dále bylo domluveno, že Lucie by poprvé

do kavárny nastoupila v pondělí 9. 5. 2011 od 13:00. S paní Martinou Jurčovou bylo dále

domluveno, že bude asistentkou Lucie. V pondělí budou Lucce také předány veškeré potřebné

věci, které jsou pro výkon práce důležité – pracovní oděv (vínová zástěra) i bloček na zápis

objednávek (přinese asistentka pí. Jurčová). Příslušná administrativa bude vyřešena v kavárně

před zahájením směny.

 Došlo k odevzdání dubnových výkazů práce a také byly předány výkazy na květen

 Dojmy z prvního měsíce ze strany asistentů a zaměstnanců:

Každý si první měsíc chválil, že vše proběhlo dobře. Zkoušeli jsme i vymyslet nějaké nové

věci, které zařadit do workterapie. Zajistíme navlékání korálků – tedy tvorbu nějakých

náramků, náhrdelníků. Eliška říkala, že ji práce moc baví a že se do ní těší. Pomáhá i za

barem - utírat nádobí, krájet ovoce do pohárů a zázvor do čaje. Další náplní práce je například

zalévání kytek, utírání stolků a obsluha hostů. „Bločkový systém“ zaznamenávání

objednávky všichni zvládají, Eliška si dokonce objednávku pamatuje i bez zapsání. Po

domluvě asistentů a barmanky již nosí zaměstnanci i některé tekuté nápoje.

 Dojmy z prvního měsíce od vedoucí kavárny (Anička se nemohla schůzky zúčastnit,

ale předem poslala zprávu o uplynulém měsíci – zpětná vazba)

Zpětná vazba:

„Holky - barmanky to zvládají v pohodě. Každý ze zajíčků je jiný a má své "speciality", ale

nevšimla jsem si, že by byl v něčem problém. Fandovi je důležité vysvětlit, aby nelezl lidem do

jídla, Elišku popohánět, aby se nevymlouvala a na Džásíka stačí jít opatrně.

Čísla a objednávky zvládají všichni skvěle.

Taky jim přikládáme práci na bedra - nošení stolků ven, zalévání kytek, Eliška krájela zázvor,

Džásík trhal mátu a všichni nosí ke stolům i nápoje. Spolu s rodiči (asistenty) jsme to riskli.“

 Projednání možností nahrazování směn

Dalším bodem bylo vymyslet, jak nahrazovat dny nepřítomnosti. V květnu Eliška i Fanda

pojednou na ŠVP, Džásík za duben nebyl dva dny – jeden z nich Velikonoční pondělí.

Dvě možnosti:

- náhrada v jiný den, který vyhovuje, jak zaměstnanci a asistentovi, tak vedení kavárny

- možnost být o hodinu déle při své normální směně.



Anička s nahrazováním nemá problém – potvrdila pro nahrazování tyto termíny:

Středa – od 10:00 – 15:00, Čtvrtek – do 15:00 (tedy po Elišce), Pátek do 16:00 (tedy po

Fandovi)

Je vždy potřeba se předem domluvit – tedy napsat mi, abych to mohla domluvit u Aničky.

 Činnost – nakupování

Také se řešila otázka, zda posílat zaměstnance a asistenty na nákupy věcí do kavárny? Raději

bychom se tomu vyvarovaly. Když by došlo k rozbití nákupu nebo ke krádeži peněz na

nákup, mohl by to být potom problém a není jasné, jak by se to řešilo, kdo by byl za to

zodpovědný. Anička také potvrdila, že: „Nákupy byly naprosto výjimečné jen kvůli tomuto

týdnu, rozhodně to není nic pravidelného.“ Bylo hodně lidí a objednávek na čokoládové

fondue.

 Výplata zaměstnanců

Všichni asistenti i pracovníci dostali své první platy. Musíme říci, že každý z pracovníků měl

velkou radost a bylo vidět, jakou mají v očích důležitost a jak cítí něco nového. František

dbal na správné vyplnění dokladu (doklad nemá právní platnost, ale bylo nutné jej vyplnit pro

jasné pocítění vážnosti situace). Maruška, která si přezdívá Džásík, zase jasně prohlásila, že

při výplatě je Marie a výplata se vyplácí jen a pouze slečně Marii. Eliška si správně

přepočítala odpracovanou sumu a měla velkou radost. Musíme říci, že i z pozdějších reakcí

rodičů, je vidět, že všichni pracovníci berou svoji práci velmi vážně a velmi neradi se

omlouvají a zameškávají! A to je dobře 

 Předběžné domluvení dalšího termínu schůzky

Předběžně bylo domluveno datum na další schůzku – hodnocení měsíce květen a to na:

2. 6. 2011 cca od 18:00 – 19:00. Místo bude upřesněno!


