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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 21.4.2015

Přítomni :
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů : Zuzana Černá, (červené odd.)
Členky Výboru Klubu rodičů : Kateřina Kučerová (modré odd.)

Pavlína Talacko (červené odd.)
Kateřina Kovárníková (zelené odd.)
Petra Vaněčková (zelené odd.)
Barbora Huňátová (žluté odd.)

za MŠ : Irena Holemá, ředitelka MŠ

Hospodaření KR MŠ

 Daňové přiznání za rok 2014 bude odevzdáno v řádném termínů do konce
června 2015.

Zprávy z MŠ

 V sobotu 16.5.2015 se KR i MŠ připojí k akci DVORKOVÝ BLEŠÍ TRH
& Restaurant Day na Praze 6. V prostorách školky bude možno prodávat
oblečení, doplňky, domácí potřeby a knihy. Informace o celé akci najdete
na www.zive-mesto.cz/akce. O akci ve školce budou rodiče informováni
e-mailem a v odděleních.

 Termín oslavy Dne dětí je stanoven na pátek 29.5.2015, pro děti budou
připraveny bubnovací dílny.

 Termín  Táboráku  je  stanoven  na  pondělí  15.  6.2015  od  16  hodin.  S
Táborákem bude současně probíhat akce Slavnostní otevření Zahrady.

http://www.zive-mesto.cz/akce


Různé 

 Využití malé zahrady po skončení provozu v odděleních – horní i dolní
branka  bude  zamykána  v 17:45  a  do  té  doby  mohou  rodiče  s dětmi
využívat zahrady školky. Pokud by chtěli rodiče využít zahradu např. o
víkendu, je možné se domluvit s paní ředitelkou.

 Školní rok 2015/2016 – do konce stávajícího školního roku je nutné zvolit
předsedu a ekonoma pro následující školní roky. 

 Převod KR na spolek – do konce roku 2015 se KR přejmenuje na spolek a
s tímto souvisejí i úpravy Stanov KR a s tím spojené úřední úkony.

 KR připravuje druhý ročník Festivalu  "DU NAZAHRA DU" –  termín
festivalu je naplánován na sobotu 12.9.2015.

Termín příští schůze : 12.5.2015 v 17.30 hod. ve Žlutém oddělení

Zapsala: Pavlína Talacko


