
ZÁPIS ZE SCHŮZKY 25.6.2013 

NA SCHŮZCE BYLI VŠICHNI:  

- Náměstkovi, Adam T. a babička, Jeřábkovi, Verča B. a babička, Verbířovi, Doležalovi 
 

PROGRAM SCHŮZKY: 
 

� Znovu byla představena Terezka Jeřábková, nová pracovnice od května, protože na 
květnové schůzce se nás sešlo malinko. 
 

� Společné focení (pár fotek ještě pošlu, bohužel zatím bojuji s otevřením souboru, 
v kterém mi byly od M. Šulcové poslány). 
 

� Rozdání lístečků na zpětnou vazbu, hodnocení 3. etapy projektu (2012/2013) 
 
Každý mohl na svého usměvavého Smajlíka ☺ napsat, co se mu líbilo, co ho potěšilo, co mu 
šlo, co ho bavilo, koho by chtěl pochválit atd. 
Samozřejmě mohl i na druhou stranu, kde se Smajlík mračil �, napsat, co se mu nelíbilo, co 
by chtěl změnit, vylepšit, co ho zarmoutilo, co mu nešlo, co se nepovedlo atd. 
Děkuji všem za postřehy, nápady a doporučení!!! Budeme se snažit vše vylepšit! 
 
Já jsem na své Smajlíky napsala: 

☺☺☺☺ - Děkuji všem za výbornou spolupráci a za pravidelnou účast na schůzkách, jsem ráda, že 

se pracovníkům v kavárně líbí, mám radost, že jsme mohli přivítat další nové tváře - v říjnu 
Veroniku a v květnu Terezku, mám radost, že se letos i hojně vyrábělo při workterapii. Velký 
dík patří také slečnám servírkám Simoně, Stáně a Veronice! 

���� - Mrzí mě, že jsem v rámci workterapie nedomluvila výrobu kalendářů a že dlouho trvala 

výroba vstupního plakátku. Je také smůla, že na něm zatím chybí Terezka, protože se nově 
vyrobil těsně před jejím nástupem a není možné hned dělat nový. To se omlouvám. 

 
Zhodnocení všech: 

      ☺☺☺☺                                  ���� 
- Velice mě baví skládat ubrousky (Tomáš) 
- Paní servírky jsou příjemné 
- Děkujeme za výplatu 
- Jsou tu milé servírky 
- Jste všichni moc hodní 
- Servírkám ráda pomáhám, ráda obsluhuji 
- Hezké prostředí 
- Milý personál 

 
- Chci se naučit obsluhovat (Terezka) 
- Terezka by chtěla od září více pomáhat, 

obsluhovat, sklízet ze stolků 
- Adama moc nebaví skládání ubrousků 
- Také nemá rád, když nejsou hosté a 

nemůže obsluhovat

- Nám je tu móóóóc fajn!!! 
- Jsem rád, když mohu obsluhovat hosty (Adam) 
- Moc se nám tu líbí, dobrá organizace 

 



� Rozdání závěrečných pochvalných listů jednotlivým pracovníkům 
 

� Domluveno, že by se začínalo od září – rozpis směn bude domluven a upřesněn od 
poloviny srpna. Zatím se všichni přikláněli k tomu, že by jim vyhovoval ten samý den, 
 který měli. V srpnu se dohodnou případné změny a během září se vše ještě doladí a 
dořeší. 
 

� Společná schůzka by byla až na konci září, orientační termín navrhuji na posledního 
září – pondělí 30.9. (samozřejmě bude vše včas upřesněno!) 
 

� Vybrány výkazy práce a výplaty (za květen, červen) 
 
 
 
 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ LÉTO, SNAD 
SLUNEČNÉ, PŘÍJEMNOU A KLIDNOU 

DOVOLENOU!!! 
 

A TĚŠÍM SE NA VŠECHNY V ZÁŘÍ!!! 
 

AHOJ KRISTÝNA☺☺☺☺ 


