
Klub rodičů při Fakultní mateřské škole se speciální péčí, Arabská 681/20, Praha 6 - Vokovice

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 13. dubna 2010

Přítomny:
ředitelka MŠ - Vlasta Gregorová 
žluté odd. – Lenka Palatová, Johanna Steiger – Antošová
zelené odd. – Petra Kafková, Jana Lauerová
modré odd. – Soňa Justová
červené odd. – Zuzana Černá, Kateřina Janovicová
duhové odd. – Pavlína Kindlová

Program:

1. Poděkování
• všem, kteří pomohli s výzdobou, přípravou a organizací Masopustu
• pí. Anně Knapové za sponzorský dar MŠ ve výši 10.000,- Kč
• pí. Kafkové za zajištění květin a sladkostí ke Dni učitelů

2. Kontrola hospodaření KR
• žádáme rodiče, který by byl ochotný převzít funkci ekonoma KR 

MŠ od června 2010 po pí. Lauerové, aby se s ní kontaktoval
• na účtu KR je 54.417,- Kč
• zástupci  z oddělení  v KR vyzvou rodiče,  kteří  dosud nezaplatili 

příspěvek  na  2.  pololetí  do  Klubu  rodičů  ve  výši  350,-  Kč  či 
dokonce  chybí  platba  za  celý  rok  ve  výši  700,-  Kč,  aby  tak 
neprodleně učinili

• bude provedena také kontrola  plateb za kroužky ve spolupráci 
s Davidem Dvořákem

• provedené platby v uplynulém období z účtu KR:
2x divadelní představení 725,- + 600,- Kč
masopust 7.000,- Kč
jarní květiny 410,- Kč
Den učitelů 870,- Kč

• předpokládané platby schválené Výborem KR:
UV lampa do jezírka 3.672,- Kč
oplocení jezírka 2.500,- Kč
venkovní hračky 5.000,- Kč
divadelní představení 700,- Kč
dřevěné dílny – p. Nováček 5 x 1.200,- = 6.000,- Kč
zmrzlina na Den dětí
táborák
trička pro odcházející děti 4.500,- Kč
PET lahve s vodou na procházky
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3. Akce školky
• začátkem května proběhne fotografování dětí po odděleních
• v úterý 1. června proběhne dopoledne na zahradě Den dětí,

prosíme rodiče, kteří mohou pomoci s organizací, aby se nahlásili
učitelům na odděleních

• ve čtvrtek 17. června se uskuteční od 16 hod táborák, vyřazení 
budoucích prvňáčků a divadelní představení

5. Různé
• vyskytla  se  klíšťata –  doporučujeme  rodičům  pravidelné 

kontrolování dětí, event. užívání B-komplexu
• obě  vstupní  brány  do  MŠ  byly  opatřeny  zástrčkou,  aby  děti 

nemohly  vybíhat  mimo  areál  –  žádáme  rodiče,  aby  zástrčky 
používaly

• pokud máte doma nepotřebné venkovní  hračky, nebo drobnosti 
(které by se hodily na odměny ke Dni dětí), můžete je přinést 

• Výbor probíral možnosti řešení vyčištění palouku před vstupem do 
Šárky, kam si dětí chodí běžně hrát(jde o soukromý pozemek budov A 
v Tibetské  ul.,  který  musí  být  volně  přístupný  veřejnosti),  který  je  plný 
exkrementů od psů, kteří zde volně pobíhají – Výbor KR osloví 
MČ Prahy 6 a městské strážníky, zda by mohli kontrolovat tuto 
situaci,  event.  zda  by  bylo  možné  zavést  pozici  „hlídače“  u 
nového hřiště zřízeného Magistrátem

Další schůzka KR je v úterý 18. května 2010 v 17:30 ve žlutém oddělení

Zapsala: Petra Kafková
13. 4. 2010
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