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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 20. ledna 2009 

Přítomny:

Vlasta Gregorová (ředitelka školky), Ivana Janů (žluté odd.), Martina Bidlová (modré odd.), 
Jana Hendrychová ( modré odd.), Petra Kafková (zelené odd.)

Program:

1. Personální změny v MŠ
• k 31. lednu 2009 odchází Blanka Kloudová (zelené odd.) na pozici školní inspektorky 

Středočeského kraje
• činnost v zeleném oddělení bude pedagogicky zajištěna: Vlastou Gregorovou (ranní 

provoz do 10.15hod  a odpolední provoz 16 – 17 hod), Danem Razímem  a asistentka 
zůstává Zuzana Čermáková

• ve žlutém oddělení bude Dana Haasová a Zuzana Hanzlíková (povýší z asistentky na 
učitelku)

2. Rekonstrukce MŠ
• od 2. poloviny června 2009 začne rekonstrukce MŠ  MČ Praha 6 (cca 25 mil. Kč) – 

kuchyň a pavilon
• školka bude mít od nového školního roku o jedno běžné oddělení navíc, současné 

červené odd. se speciální péčí bude od září v nových prostorách
• na konci  června v době vystěhování  kuchyně  bude zajištěno náhradní  stravování 

z MŠ Motýlek či gymnázia Arabská
• školka v průběhu rekonstrukce nebude zajišťovat prázdninový provoz
• event. pozdější zahájení nového školního roku se bude týkat pouze nově přijatých 

dětí

3. Masopust
• proběhne v úterý 24. února 2009 od 16 hod
• občerstvení bude tentokrát organizováno po jednotlivých odděleních
• konkrétní podobu masopustu budou učitelé dolaďovat na své schůzi 28. ledna
• prosíme rodiče o pomoc při přípravě masopustní výzdoby – domluvte se konkrétně 

s učiteli na jednotlivých odděleních
• Výbor KR schválil rozpočet na masopust ve výši 5.000,- Kč na pohoštění a odměny 

hudebníkům (možná bude hrazeno grantem MČ Prahy 6)

4. Platby kroužků a příspěvku do Klubu rodičů
• žádáme rodiče, aby provedli platbu příspěvku do Klubu rodičů za 2. pololetí ve výši 

350,- Kč nejpozději do 28. února 2009, ekonomka KR pí. Jana Lauerová provede 
kontrolu do příští schůze Výboru KR, kdo nebude mít na začátku března provedenou 
platbu, bude zveřejněn na nástěnce daného oddělení

• rodiče dětí, které docházejí na školkové kroužky žádáme, aby zaplatili platbu za 
2.  pololetí  nejpozději  na  2.  hodině,  tj.  do  13.  února  –  jinak  bude  dítě 
z docházky na kroužek vyřazeno !!!

• pro platbu příspěvku do Klubu rodičů a za kroužky kontaktujte ekonomku KR pí. 
Janu Lauerovou  (zelené odd.) na mobil: 724 805 051, e-mail: jana@opennet.cz 

mailto:jana@opennet.cz


5. Různé
• od  února  budou  opět  cca  1x  měsíčně  divadelní  představení,  termíny  budou 

zveřejněny na nástěnce MŠ
• na  jaře  bude  vypsán  nový  termín  brigády,  především se  bude  upravovat  „zóna 

kameniště“
• paní ředitelka děkuje všem rodičům, kteří se podíleli na vánoční výzdobě, nákupu 

dárků a dalších aktivitách spojených se zajištěním vánočních besídek na odděleních

Příští schůze Výboru Klubu rodičů se koná 
v úterý 17. března 2009 od 17.30 hod

 ve žlutém oddělení.

Zapsala:
Petra Kafková
20. 01. 2009


