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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 17. května 2011

Přítomny:
ředitelka MŠ - Vlasta Gregorová 
žluté odd. – Irena Nevolová, Martina Kárová
zelené odd. – Petra Kafková
modré odd. – Soňa Justová, Petra Prajsová, Iva Knoblochová
červené odd. – Zuzana Černá, Zdeňka Shumová
duhové odd. – 
Omluveny:

Lenka Madejová, Pavlína Kindlová

Program:

1. Hospodaření KR MŠ
• KR MŠ v tomto školním roce vybral částku 75.300,- Kč
• k 17. 5. disponuje KR MŠ s částkou 53.933,- Kč
• do příští schůze budou prověřeny možnosti přechodu k jiné bance 

a zavedení podúčtu či speciálního účtu pro platbu kroužků

2. Neplatiči příspěvku KR MŠ – stále chybí 3 platby
žluté odd. – Khunová Josefína
modré odd. – Tonder Anne Marie, Tonder Lucas

3. Nadcházející  výdaje z rozpočtu KPŠ:
• čištění jezírka 5.000,- Kč
• dřevěné dílny 6.000,- Kč
• táborák 16.500,- Kč (trička 4.000,- + kapela 6.500,- + občerstvení 6.000,-)

• nákup venkovních hraček a hadice 3.000,- Kč
• rozdělení částky na jednotlivá oddělení 9.500,- Kč

(žluté, modré, zelené a červené oddělení po 2.000,- Kč; duhové – 1.500,- Kč)
Částku oddělením předá pí Prajsová až poté, co oddělení vyúčtují řádně
veškeré předcházející platby!!!

4. Příspěvek KR MŠ na školní rok 2011/2012
• Výbor rozhodl o výši příspěvku na příští školní rok, a to 350,- + 

350,- Kč (možno zaplatit za obě pololetí hromadně ve výši 700,- Kč)
• výběr bude probíhat na odděleních do rukou pověřeného zástupce 

rodičů v prvním zářijovém týdnu



5. Různé
• v úterý 24. května dopoledne proběhne ve školce focení oddělení
• ve středu 1. června dopoledne proběhne oslava Dne dětí
• táborák  s rozloučením  s budoucími  prvňáčky  a  paní  ředitelkou 

proběhne ve čtvrtek 16. června
• od září 2011 bude novou ředitelkou MŠ pí Irena Holemá
• v příštím školním roce bude navštěvovat školku 115 dětí
• školné pro příští školní rok zůstává stejné, tj. 900,- Kč
• Výbor  rozhodl,  že  cena  školkových  divadélek  v příštím  školním 

roce bude 30,- Kč, aby některá interaktivní představení mohla být 
provedena 2x  vzhledem k většímu  počtu  dětí,  které  navštěvují 
školku

Závěrečná schůze Výboru Klubu rodičů se koná
v úterý 14. června 2011 v 17:30 ve žlutém oddělení

Zapsala: Petra Kafková, 17. 05.  2011


