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

Zápis ze schůze výboru Klubu rodičů (KR) ze dne 14.6. 2011

Přítomny:
Ředitelka MŠ – Vlasta Gregorová
Žluté oddělení – Irena Nevolová, Martina Kárová
Modré oddělení – Petra Prajsová
Červené oddělení – Zuzana Černá, Zdeňka Shumová
Zelené oddělení – Lenka Madejová
Duhové oddělení – Pavlína Kindlová

Hospodaření KR MŠ

- ke dni 14.6. disponuje částkou 19 091,31 Kč. Z této částky bude letos 
proplaceno ještě 3000 Kč na venkovní hračky a zhruba 6000 Kč na 
občerstvení u závěrečného táboráku

- na Den dětí byla vyplacena částka 1759 Kč
- do konce června bude vypovězena smlouva u České spořitelny (kvůli 

drahým poplatkům) a  KR zřídí nový účet u Raiffeisenbank. Na KR bylo 
odhlasováno, že k manipulaci s účtem bude potřeba razítko KR a podpis 
předsedkyně KR pí. Zuzany Černé a ekonomky KR pí. Petry Prajsové. 
V nepřítomnosti jedné z nich mohou být zastoupeny pí. Irenou 
Nevolovou. 

- Pí. Prajsová prosí červené oddělení, aby dodalo vyúčtování peněz od KR 
za letošní školní rok

Příspěvky na rok 2011/12

- roční příspěvek na školní rok 2011/12 činí 700Kč (možné platit po 
pololetích) 
- KR upřednostňuje platbu v hotovosti a to v celoroční výši 700 Kč 
(kvůli poplatkům v bance) – děkujeme za pochopení
- příspěvky budou vybírat zástupci jednotlivých oddělení během 
prvního zářijového týdne, v odůvodněných případech do konce září. 

- žluté oddělení – Irena Nevolová
- modré oddělení – Petra Prajsová
- červené oddělení – Zuzana Černá
- zelené oddělení – Lenka Madejová
- duhové oddělení – zatím není zástupce znám



- příjmový doklad bude dodán nejpozději do konce září (všechny 
musí vystavit ekonomka KR).  

Různé: 

- na začátku roku budou rozdány letáky s informacemi o náplni Klubu 
rodičů

- KR děkuje za spolupráci učitelům mateřské školky
- školka moc děkuje rodičům za pomoc při organizaci Dne dětí
- v jednotlivých odděleních je nutné zvolit nové zástupce KR 

Příští schůze KR se koná v úterý 6.9. 2011 v 17:30 ve žlutém 
oddělení

Zapsala: Zuzana Černá   14.6.2011


