
Klub rodičů při Fakultní mateřské škole se speciální 
péčí,

Arabská 681/20,

Praha 6 – Vokovice

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 21.1.2014

Přítomni :
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů : Zuzana Černá, (červené odd.)
Členky Výboru Klubu rodičů : Andrea Haraszti, Bára Huňátová (žluté odd.)

Šárka Šámalová, Kateřina Kučerová (modré 
odd.)
Kateřina Kovárníková, Zdenka Kavková 

(zelené odd.)
Pavlína Talacko (červené odd.)
Petra Vaněčková (duhové odd.)

za MŠ : Irena Holemá

Hospodaření KR MŠ

• Příspěvky do Klubu rodičů za 2.pololetí nutno vybrat do konce února
!!!!

• KR  zároveň  uvítá  jakoukoli  další  podporu  rozpočtu  formou
sponzorského příspěvku

• KR žádá neplatiče o uhrazení členských příspěvků
• Ekonomka KR předá do každého oddělení příspěvek  2.000,-Kč na

II.pololetí  na  výtvarné  potřeby  a  didaktické  pomůcky  pro  děti,
dalších  1.000,-  Kč bude  vyplaceno  až  po  vybrání  členských
příspěvků

• Ekonomka KR předá do každého oddělení příspěvek 1.000,- Kč na
masopust a paní ředitelce 1.000,- Kč  na výzdobu chodby, jitrnice,
atd



Zprávy z MŠ

• Zápis do MŠ bude probíhat od 18. – 19. 2. 2014, den otevřených 
dveří proběhne 27.1.2014

• Oslava Masopustu proběhne v pondělí, 3.3.2014
• MŠ prosí rodiče, aby pomohli s výzdobou chodby, termín a čas bude

upřesněn
• Vynášení Moreny se letos uskuteční 20.3.2014 dopoledne.
• MŠ stále čeká na dodání a montáž chybějících žaluzií
• V únoru se uskuteční další prezentace projektu proměny zahrady: 

ZAHRADA - CESTA DO SVĚTA. Prezentace proběhne ve  velkém 
sále, termín bude upřesněn

Platby za kroužky 2013/2014

• Platby za kroužky za 2.pololetí lze převádět bezhotovostně, na účet
pro kroužky: 6737509001/5500,  do  28.2.2014,  pokud
nebude  platba  uhrazena  včas,  nebude  možné,  aby  dítě  kroužek
navštěvovalo

• Termín pro výplatu lektorného za první pololetí se posouvá na leden
2014, výplata za 2.pol. proběhne v květnu 2014

Různé 

• Výbor KR se dohodl  na variantě vánočního dárku na rok 2014 –
háčkované čepičky. Budou vzhledem k době vyhotovení objednány
před prázdninami. 

• Vynášení Moreny se letos uskuteční 20.3.2014 dopoledne.
• Výbor KR navrhuje umístit každý týden aktuální jídelníček na 

školkový web
• Na základě podnětu od rodičů se členky výboru KR pokusí prosadit 

změnu jídelníčku (častěji bezmasé, zdravější pokrmy)

Termín příští schůze : 29.4.2014 v 17.30 hod. ve Žlutém 
oddělení

Zapsala: Zdenka Kavková


