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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 18. května 2010

Přítomny:
ředitelka MŠ - Vlasta Gregorová 
žluté odd. – Lenka Palatová, Anna Knapová
zelené odd. – Petra Kafková, Jana Lauerová
modré odd. – Martina Bidlová, Soňa Justová
červené odd. – Zuzana Černá, Kateřina Janovicová
duhové odd. 

Program:

1. Den dětí – úterý 1. června
• prosíme o pomoc rodičů s přípravou a organizací
a) v pondělí  31.  května  –  16.00  –  17.00  v modrém odd.  –  třídění 

hraček do „obchodu“
b) v úterý 1. června – 9.00 – 10.00 – příprava na zahradě
c) v úterý 1. června – 10.00 – 12.00 – organizace akce – 14 rodičů na 

atrakce (  házení  do tygří  tlamy, nošení  míčku na lžíci,  lanové 
bludiště,  zpívání,  kuželky,  vzpírání,  lovení  ryb)  a  3  rodiče  do 
obchodu

• zájemci se mohou hlásit v modrém oddělení Davidovi Dvořákovi 
nebo na e-mail: david.dvorak@skolka.org

• Výbor  schválil  zaplatit  nákup  tašek  na  „výhry“  (10,-  Kč/1  ks), 
školka zajistí jejich označení jménem dítěte a „knoflíkem“ odd.

• pí Černá zajistí nákup 150 ks zmrzliny v Makru

2. Táborák – čtvrtek 17. června
• MŠ upřesní program ( divadelní představení x africké bubny)
• rozpočet na táborák činí 11.000,- Kč ( trička + představení + vuřty

)

3. Hospodaření KR MŠ
• zbývá vybrat částka 1.700,- Kč za příspěvky do Klubu rodičů
• Výbor schválil o přispění oddělením na výtvarné potřeby ve výši 

14.000,- Kč (modré, zelené, žluté, červené – 3.000,- Kč+ duhové – 
2.000,- Kč)

• zbylá částka bude převedena do následujícího školního roku

5. Příspěvek Klubu rodičů
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• Výbor schválil výši členského ročního příspěvku do Klubu rodičů na 
následující školní rok 2010/2011 ve výši 700,- Kč (možná splatnost 
na 2 pololetí po 350,- Kč) na účet KR MŠ: 0161454329/0800.

6. Různé
• MŠ děkuje Klubu rodičů za poskytnutí příspěvku na dřevěné dílny
• fotografování oddělení proběhne ve čtvrtek 20. května

Závěrečné posezení členů Výboru Klubu rodičů se koná
v úterý 22. června 2010 v 17:30 ve žlutém oddělení.

Zapsala: Petra Kafková
18. 5. 2010
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