
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. LISTOPADU 2009 

Pozn.: Původní termín schůzky dne 10.11. musel být kvůli nemoci paní
 ředitelky  a  poté  kvůli  chřipkové  epidemii  2x  odložen.

Přítomny:
Vlasta  Gregorová  (ředitelka  školky),  Lenka  Palatová  (žluté  odd.),  Johana 
Steiger-Antošová (žluté odd.),  Jana Lauerová (zelené odd.),  Soňa Justová 
(modré odd.), Zuzana Černá (červené odd.), Kateřina Janovicová (červené 
odd.)

Kontakt na nového člena KR z ČO: Ing. Tomáš Fanta – tel. 603 509 747

Program:

1. Chřipková nákaza a informovanost o zdravotním stavu dětí
• Paní  ředitelka  Gregorová  informovala  o  průběhu  chřipkové 

epidemie  z minulého  týdne,  komunikaci  s epidemiologických 
střediskem  a  zřizovatelem  školky  –  MČ  Praha  6,  průběžné 
reportování přetrvává i nadále, hlídání počtu nemocných dětí

• Ze strany rodičů nanesen  požadavek na vyšší ohleduplnost mezi 
rodinami – pokud dítě vážněji onemocní a je podezření na virový 
původ (podobně jako neštovice či výskyt vší, apod.),  prosíme o 
okamžité  varování  ostatních  rodičů prostřednictvím  učitelů  – 
stačí upozornění na dveře a nástěnky, učitelé ostatních oddělení i 
rodiče mají pak možnost zvážit zařazení dítěte v daném období 
do školky a tudíž k zamezení šíření nákazy.

• Prosíme  také  o  zodpovědný  přístup,  aby  rodiče  nepodceňovali 
prvotní  příznaky  možných  vážnějších  onemocnění  jako  např. 
chřipka (kašel, průjmy, zvýšená teplota), příp. nedávali děti do 
školky po onemocnění v okamžiku, kdy ještě nejsou doléčené.

2. Vánoce
• Vánoční  dárky  pro  děti  dorazí  do  školky  v pondělí  30.11.09 

(úhrada hotově, 113 x 170,- Kč, zajistí Jana Lauerová)
• KR zaplatí nákup 6 ks vánočních stromků
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• Program prosincových a vánočních oslav 2009:  
o 14.12.  –  vánoční  koncert  –  nejdříve  zpívání  koled 

v jednotlivých odděleních za účasti nejen učitelů a dětí, ale 
i  rodičů  a  známých,  hudební  doprovod  ze  strany  rodičů 
vítán. Následně se sejdou společně všechna oddělení venku 
na zahradě (doprovod hudebníků, koledy), zapálení svíček.

o 15.12.  –  oficiální  otevření  nových  prostor  –  starosta  MČ 
Praha 6, za účasti zástupců KR

o 17.12. – besídka na jednotlivých odděleních – vánoční zvyky, 
občerstvení, dárky pro oddělení i pro děti. 

o Provoz  ve  dnech  21.12.  až  23.12.  a  v průběhu  svátků  – 
v týdnu od 30.11. – bude vyvěšen v jednotlivých odděleních 
arch,  kde  bude  zjištěna  poptávka  a  následně  bude 
oznámena forma svátečního provozu.

3. Opravy a úpravy na školce a zahradě
• Paní  ředitelka  informovala  o  úpravách  zahrady  školky  (školka 

získala  grant  od  MČ Praha  6,  který  pokryje  většinu  výdajů  na 
rekultivaci  zahrady  a  následné  dovybavení  prostor  např. 
houpačkou,  domkem  na  nářadí,  brankami  na  fotbal,  apod.), 
výsadbě nových stromů, úpravy oblasti u vchodových schodů

• Nová drenáž – odvody vody s kovovými rošty v přízemí pavilonů
• Nový venkovní vstup do sklepních prostor
• Opravy prasklin ve ŽO a MO
• Brigáda na úpravu zahrady se díky probíhajícím pracem a počasí 

odkládá na jarní měsíce

4. Aktualizace stanov
• Padl návrh na prostudování původních stanov KR z roku 1992 a 

zvážení  možnosti  aktualizace  (Lenka  Palatová  poskytne  kopii 
stanov jednotlivým členům, aby v průběhu jara mohla proběhnout 
diskuse na toto téma)

5. Jídelníček
• Lenka Palatová podala informace o vývoji  minulých diskusí nad 

jídelníčkem (připraví shrnutí – jak připomínky ze stran rodičů, tak 
informace paní hospodářky Skopcové o spotřebním koši, normách, 
kterými je školka vázána, apod.) – bude sloužit jako základ sběru 
podnětů  od  rodičů  o  jejich  spokojenosti,  připomínkách,  atd.  – 
např.  zda  více  nezařadit  krůtí  maso,  ryby,  částečně  nahradit 
vepřové maso hovězím, atd.
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• Prosíme  rodiče,  aby  nedávali  dětem do  školky  „nezdravé“  pití 
(Coca-Cola, apod.), sladké tyčinky a sušenky místo běžné svačiny 
ve  školce  –  ostatní  děti  pak  odmítají  jíst  školkové  svačiny  a 
obědy. Naopak, prosíme o povzbuzení dětí, aby zkoušely nabízená 
jídla.

• Budeme nadále kontrolovat, zda nápoje (čaj) nejsou přeslazované

6. Kontrola hospodaření KR
• na účtu KR je cca 35.500,- Kč
• každému oddělení byl přidělen „virtuální účet/kredit“ na čerpání 

z fondu KR ve výši 1.500,- pro MO, ŽO, ZO, ČO a 750,- Kč pro DO. 
Tuto částku může oddělení čerpat v průběhu roku na akce pouze 
svého oddělení - na výzdobu, setkání, atd.

• neplatiči za kroužky a do KR – bude vyhlášeno po zaslání výpisu za 
listopad, Jana Lauerová připraví přehled, připomínáme, že platba 
do KR je  350,- Kč za pololetí,  možnost platit  hotově nebo na 
účet: 0161454329/0800. Nutno uvést jméno a oddělení, VS.

7. Různé
• Školku navštívila paní ředitelka Matoušková ze ZŠ Červený vrch 

v Alžírské  ulici  a  byla  navázaná  vzájemná  spolupráce  s naší 
školkou

• Koncert etnické hudby byl odložen na 9.12.09

• Další schůzka KR je v úterý 26.1.2010 v 17:30 ve žlutém oddělení

Zapsala: Jana Lauerová
Připomínkovala: Lenka Palatová
24. 11. 2009
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