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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 24.6.2014

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

Kateřina Kučerová (modré odd.)
Kateřina Kovárníková, Zdenka Kavková (zelené 
odd.)
Pavlína Talacko (červené odd.)
Petra Vaněčková (duhové odd.)

za MŠ : Irena Holemá
Rebeca Hájková
Jana Hendrychová 

Hosté:
Vladislava Jirušová (zelené odd.)
Zuzana Brychtová (žluté odd.)

Hospodaření KR MŠ

 Výše ročního příspěvku na školní rok 2014/15 je stanoven na výši 1.000,-
Kč  za  školní  rok,  příspěvek  bude  vybírán  v září,  je  nutné  zaplatit
nejpozději do 8.9.2014 (nelze již platit pololetně). Upozornění k placení
bude  umístěno  na  nástěnkách  a  na  hlavním  vchodu  (připraví  k  tisku
Zuzana Černá).

 KR zároveň uvítá jakoukoli další podporu rozpočtu formou sponzorského
příspěvku.

 Výbor KR odsouhlasil finanční odměnu pro účetní KR ve výši 5 tis. Kč za
školní rok. Odměna bude vyplácena vždy poslední měsíc školního roku,
tzn. v červnu. 



Zprávy z MŠ

 Termín třídních schůzek je stanoven na 8.9. 2014.
 Od  30.  6.  2014  bude  probíhat  rekonstrukce  elektrických  rozvodů

v zeleném a červeném oddělení.

Různé 

 Na  schůzi  výboru  KR  probíhala  diskuse  k tématu  změny  jídelníčku
(přítomni i  zástupci  rodičů – Pí  Jirušová,  pí  Brychtová a dále  vedoucí
školní jídelny pí Hendrychová). Tématem diskuse byl spotřební koš, ceny,
zvýšení obilovin, zeleniny a ovoce v jídelníčku, neslazené nápoje apod. Pí
Jirušová  upozornila  i  na  zkušenosti  od  jiných  škol  a  na  iniciativu
www.skutecnezdravaskola.cz.  

Závěry:
 V posledním  roce  pozorována  velká  změna  jídelníčku  =  pochvala

kuchyně
 Cílem – stále větší pestrost stravy
 Od září:

- místo 1 bezmasého jídla/týden budou 3 bezmasá jídla/14 dnů, omezení
sladkých bezmasých jídel

- v průběhu dne neslazené nápoje
 Kontaktní  osobou  pro  téma  změny  jídelníčku  je  pí  Jirušová  (ryba

@post.cz)
 Budou připraveny recepty na hlavní jídla a svačiny (je možné posílat na

výše uvedený kontakt pí Jirušové).
 Snaha  získání  kontaktů  na  regionální  dodavatele  pečiva,  zeleniny  a

ovoce (opět případné informace zasílat na kontakt pí Jirušové).
 Pro  kuchařky  bude  zorganizováno  ukázkové  vaření  s recepty  se

zaměřením na zdravou stravu.
 Od 1.9.2014 se hledá do školní kuchyně kvalifikovaná kuchařka. Plný

úvazek, případné kontakty zájemců je možné zasílat ředitelce školy. 

 v rámci podpory projektu je připravován koncert"DU NAZAHRA DU",
uskuteční se v neděli, 14.9.2014 na zahradě MŠ ( cca od 14. - 22. hod.),
vystoupí Hm…, Střídmí klusáci v kulisách višní, Doubravánek, Tata Bojs.
K pořádání akce proběhla samostatná realizační schůzka  dne  12. 6. 2014.

Termín příští schůze : 2.9.2014 v 17.30 hod. ve Žlutém oddělení

http://www.skutecnezdravaskola.cz/


Zapsala: Petra Vaněčková


