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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 14.5.2013

Přítomni :
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů : Zuzana Černá, (červené odd.)
Členky Výboru Klubu rodičů : Andrea Haraszti (žluté odd.)

Petra Součková, Šárka Šámalová (modré odd.)
Zdenka Kavková, Kateřina Kovárníková (zelené 

odd.)
Zdeňka Shumová (červené odd.)
Petra Vaněčková (duhové odd.)

za MŠ : zástupkyně ředitelky MŠ Dana Haaseová, 
David Dvořák

Hospodaření KR MŠ

 stav pokladny k 14.5.2013 činí 6.000,- Kč, na účtu v bance 72.086,- Kč

 z toho se 20.000,- Kč rozdělí do jednotlivých odd. (4.000,- Kč na odd.),
vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ přes prázdniny se peníze
předají až v září

 dále se 15.000,- Kč použije na nákup písku do pískoviště na velké
zahradě a plachty na zakrytí pískoviště

 5.000,- Kč se použije na opravu houpaček
 dále se počítá se zaplacením 2.000,- Kč na oslavu MDD (korálky,

třpytky, aj.) a 20.000,- Kč na závěrečný táborák (hudba, trička pro
předškoláky, občerstvení)

 proběhla revize účetnictví KR za rok 2012, účetnictví máme v pořádku
 KR žádá učitele o dodání vyúčtování příspěvku na výtvarné potřeby a

didaktické pomůcky pro děti  (červené a zelené odd.)
 je nutné dovybrat příspěvky KR na 2.pol.
 KR žádá neplatiče o uhrazení členských příspěvků
 KR zároveň uvítá jakoukoli další podporu rozpočtu formou sponzorského

příspěvku 



Zprávy z MŠ

 v sobotu, 18.5.2013 od 10.-18.hod., pořádá MŠ jarní brigádu. Sraz na
zahradě MŠ, bude se  vyměňovat písek v pískovišti, sekat větve a vyrábět
z nich herní materiál, stěhovat velké kameny od jezírka, aj., vítaná je
proto účast tatínků. 

 MŠ podala žádost o grant u nadace Proměny, grant se týká proměny
zahrady MŠ

 v pátek, 31.5.2013 proběhne na velké zahradě oslava MDD. Celá akce je
zajišťována za pomoci rodičů, MŠ žádá rodiče, kteří mají čas od 9.00 -
12.00 hod. a mohou pomoci s oslavou, aby se přihlásili ve svých odd.

 v pondělí, 17.6.2013 od 16.00 hod., se uskuteční zahradní slavnost na
konci školního rohu - táborák t

Příspěvky do Klubu rodičů a platby za kroužky 2013/2014

 roční příspěvky do Klubu rodičů na školní rok 2013/14 činí 1.000,- Kč
(možno platit pololetně)

 příspěvky do Klubu rodičů budou vybírat zástupci KR v jednotl. odd.
začátkem září, KR upřednostňuje platbu v hotovosti, abychom ušetřili KR
bankovní poplatky

- žluté oddělení - Andrea Haraszti 
- modré oddělení - Šárka Šámalová
- červené oddělení - Zuzana Černá
- zelené oddělení - Zdenka Kavková.
- duhové oddělení - Petra Vaněčková

 platby za kroužky na ve školním roce 2013/2014 lze převádět
bezhotovostně, na účet  pro kroužky: 6737509001/5500

 

 
Různé 

 zápisy ze schůze Výboru KR budou nově zasílány e-mailem všem
rodičům, kteří se zaregistrovali na školka.org k odběru novinek z MŠ

 KR děkuje všem zaměstnancům MŠ za spolupráci !!!

Termín příští schůze : 24.9.2013 v 17.30 hod. ve Žlutém oddělení
Zapsala: Zdenka Kavková


