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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 23. března 2009 

Přítomny:

Vlasta  Gregorová  (ředitelka  školky),  Lenka  Palatová,  Ivana  Janů  (žluté  odd.),  Martina 
Bidlová,  Šárka  Hellerová  (modré  odd.),  Edita  Hyková,   Petra  Kafková  ,  Jana  Lauerová 
(zelené odd.), Pavlína Kindlová (červené odd.)

Program:

1. Vyhodnocení masopustu
• 24.  února  velmi  úspěšně  Masopust,  všichni  si  chválili  i  kreativní  sobotní  dílnu 

s výrobou masek
• od návštěvníků vybráno 1.594,- Kč; výdaje 5.620,- 
• VKR jednomyslně schválil příspěvek 1.000,- Kč Janě Veselé za šití masek a 500,- Kč 

studentce, která nafotila fotografie do archivu MŠ
• 2.500,- Kč uhradila MŠ na maškary z grantu poskytnutého MČ Praha 6
• děti poděkovaly kresbami řádovým sestrám Pod Petřínem za napečení koblih

2. Karneval
• aby  se  děti  mohly  předvést  i  v jiných  než  klasických  masopustních  maskách, 

uskuteční se ještě karneval ke Dni dětí

3. Kontrola hospodaření KR
• pí. Lauerová informovala přítomné se stavem hospodaření, na účtu KR je 47tisíc Kč
• stále  je  mnoho  neplatičů  za  příspěvek  do  Klubu  rodičů  a  za  zájmové  kroužky, 

zástupci  oddělení  z Výboru  KR  budou  apelovat  na  jednotlivé  dlužníky,  lektoři 
kroužků obdrží seznam dětí, kteří navštěvují kroužky a dosud nezaplatily  –  není 
možné, aby někdo navštěvoval celoročně zájmové aktivity bez zaplacení!

• VKR jednomyslně schválil příspěvek 2.000,- Kč na vyčištění jezírka
• dále se budou z fondu hradit divadla (1x za měsíc), Den dětí, závěrečný táborák, 

tisk triček pro školáky, event. výtvarné potřeby na oddělení

4. Pozdní příchody do MŠ
• žádáme rodiče, aby dodržovali řád MŠ a respektovali, že ráno se vchody do školky 

uzamykají  v 8.45hod –  toto  je  čas,  kdy  mají  být  již  všechny  děti  ve  školce  a 
zároveň i rodiče v tuto dobu již opustí školku, pozdními příchody a odchody velmi 
narušujete veškeré další aktivity

5. Speciální pedagogické centrum
• součástí MŠ bude po rekonstrukci od září 2009 SPC 
• personální  obsazení:  Kamila  Řezníčková –  školní  psycholog a speciální  pedagog + 

Jana Plíšková – psychoterapeut + 1/3 pracovní úvazek sociální pracovnice
• bude sloužit i pro potvrzení odkladu školní docházky

6. Různé
• termín jarní brigády bude vypsán na konec dubna – bude zaměřeno především na 

úpravu nového kameniště



• bude  vypsáno  výběrové  řízení  na  učitele do  MŠ,  kteří  budou  v novém působit 
v novém odd. –  pí.  ředitelka  požádala rodiče o spolupráci  –  pí.  Kafková se jako 
personalista, psycholog zúčastní podle termínu

• dne 31. března a 1. dubna proběhne zápis nových dětí do MŠ
• termín vynášení Moreny je závislý na klimatických podmínkách – náhradní termín 

je předběžně stanoven na pátek 27. března
• pí. ředitelka informovala o záměru vystavit na chodbě MŠ knihy z nakladatelství 

baobab (www.baobab.cz) – pokud by měl někdo zájem o zakoupení, mohl by svůj 
požadavek zapsat do seznamu a pí. Javůrková by zajistila objednávku

Příští schůze Výboru Klubu rodičů se koná 
v úterý 28. dubna 2009 od 17.30 hod

 ve žlutém oddělení.

Zapsala:
Petra Kafková
23. 03. 2009

http://www.baobab.cz/

