
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. října 2008

Přítomny:

Vlasta Gregorová (ředitelka školky), Lenka Palatová (žluté odd.), Šárka Hellerová (modré 
odd.),  Jana Hendrychová (  modré odd.),  Jana Lauerová (zelené odd.),  Alena Jirásková 
(zelené odd.)

Program:

1. Volba orgánů Výboru Klubu rodičů na rok 2008/2009:
předsedkyně: Lenka Palatová
ekonomka: Jana Lauerová
kontrola účetnictví: Jana Hendrychová
kontrola kuchyně: Ivana Janů
zapisovatelka: Petra Kafková

2. Výše příspěvku Klubu rodičů
• Výbor KR schválil pro školní rok 2008/2009 stejnou výši příspěvků jako v loňském 

školním roce, tj. za každé pololetí činí výše příspěvku 350,- Kč

3. Platba příspěvku do Klubu rodičů
• příspěvek do KR uhraďte nejpozději  do konce listopadu 2008  bezhotovostně na 

účet  Klubu  rodičů:   -  000000-0161454329/0800,  nebo  v hotovosti  předejte 
ekonomce pí. Janě Lauerové. Prosím, neposílejte peníze určené Klubu rodičů na 
účet MŠ.

• Pí. Lauerová připraví dětem lístečky s přiřazenými variabilními symboly a s dalšími 
informacemi o placení.

4. Placení kroužků organizovaných školkou
• Platbu za kroužky proveďte nejpozději do 15. listopadu 2008 na účet Klubu rodičů, 

nebo přímo ekonomce pí.  Lauerové, podrobné informace získáte na lístečcích o 
platbě viz.  bod (3).  Nebude-li  platba včas  uhrazena,  dítě nebude  moci  kroužek 
navštěvovat!!!

• V minulém školním roce totiž bohužel řada rodičů za kroužky nezaplatila!!! Celková 
výše dluhu činí cca 7 tisíc Kč. Aby mohly být lektorům vyplaceny peníze, poskytl 
Klub rodičů na tuto platbu půjčku. Žádáme všechny rodiče, kteří na platbu kroužků 
v minulém roce „zapomněli“, aby dlužnou částku co nejrychleji uhradili. Děkujeme.

5. Podzimní brigáda 8. listopadu
• v sobotu  8.  listopadu  od  9.00  hod se  uskuteční  za  pěkného  počasí  podzimní 

brigáda za účelem zvelebení školkové zahrady, žádáme všechny rodiče, kteří budou 
mít chuť a čas, aby přišli  pomoci, nebo aby alespoň dali k dispozici zahradnické 
náčiní. Děkujeme.

• Pokud  máte  zájem  pomoci  a  nehodí  se  Vám sobotní  termín,  můžete  přijít  ve 
čtvrtek 6. listopadu od 15 hod, zájemci se mohou přihlásit u Dany Haasové ve 
žlutém oddělení.

6. Informace paní ředitelky o plánovaných změnách zahrady



• bude zrušeno spodní pískoviště na „horní“ zahradě, místo bude zatravněno
• bude zrušen malý domeček vedle pískoviště, na jeho místě bude nové ohniště
• kousek od stávajícího  ohniště  bude  vybudováno „kameniště“,  kde  si  děti  budou 

moci hrát s kameny
• pro letní měsíce se zvažuje vybudovat vedle kameniště mělkou vodu

7. Návrhy na vánoční dárky dětem
• na příští schůzi Výboru KR bude rozhodnuto o vánočním dárku pro děti, připravte si, 

prosím, své návrhy
• ke zvážení: paní ředitelka v jednom dobročinném bazaru, ve kterém prodávají své 

výrobky mentálně postižení, objevila látkové taštičky s ručně malovanými zvířátky. 
V tomto případě  bychom mohli  docílit  dvou pozitivních  efektů –  udělali  bychom 
radost dětem a naše peníze by zároveň přispěly na dobrou věc …

Příští schůze Výboru Klubu rodičů se koná 
v úterý 11. listopadu 2008 od 17.30 hod

 ve žlutém oddělení.

Zapsala:
Lenka Palatová
21. 10.  2008 


