
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. prosince 2010

Přítomny:
ředitelka MŠ - Vlasta Gregorová 
žluté odd. – Irena Nevolová
zelené odd. – Petra Kafková
modré odd. – Soňa Justová, Petra Prajsová
červené odd. – Zuzana Černá
duhové odd. – 

Program:

1. Hospodaření KR MŠ
• k 14. 12. 2010 KR MŠ disponuje částkou 72.255,88 Kč na účtu u ČS 

a částkou 24.892,- Kč v hotovosti na pokladně
• předsedkyně Výboru pí Černá má u sebe již platební kartu ČS
• příjem pro  KR MŠ  –  převod  částky  171,-  Kč  jako  přeplatek  za 

stravné 
• Výbor odsouhlasil proplacení částky 5.000,- Kč pro hudebníky na 

vánoční koncert MŠ
• každé oddělení obdrží částku 400,- Kč jako vánoční příspěvek (lze 

využít na zakoupení stromečku, ozdob, vánočních pochutin apod.)
• členové Výboru zaurgují ještě některé neplatiče příspěvku KR MŠ

2. Vánoční koncert – čtvrtek 16. prosince
• paní ředitelka seznámila Výbor s průběhem celoškolkové vánoční 

slavnosti

3. Poděkování
• velké poděkování patří paní Janě Tycarové z  modrého oddělení, 

která  vyrobila  všechny  vánoční  dárky  pro  děti  (zatím 
překvapení!!! – děti si rozdají až na besídkách oddělení)

• paní ředitelka děkuje všem rodičům za vstřícnost, že si ponechali 
své děti doma ve čtvrtek 2. prosince, kdy proběhla ve Vokovicích 
odstávka vody

4. Technické záležitosti
• pí  ředitelka  řeší  se  zřizovatelem  MŠ  závadu  venkovního 

osvětlení,které je nefunkční od přístavby nové části MŠ, KR MŠ 
bude taktéž urgovat na odboru školství MČ Pha 6



• pí  ředitelka  zajistí  odstranění  kovové  zástrčky  u  horních 
vchodových vrat do MŠ z bezpečnostních důvodů – uzavírání bude 
řešeno jiným způsobem

Přejeme všem příjemné prožití 
vánočních svátků

a úspěšný rok 2011!

Příští schůze Výboru Klubu rodičů se koná
v úterý 22. února 2011 v 17:30 ve žlutém oddělení.

Zapsala: Petra Kafková, 14. 12. 2010


