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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 24.9.2013

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

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

za MŠ : Irena Holemá

Hospodaření KR MŠ

• stav pokladny k 24.9.2013 činí 800,- Kč, na účtu v bance 13.000,- Kč (bez
příspěvků na rok 2013/2014)

• roční příspěvky do Klubu rodičů na školní rok 2013/14 činí 1.000,- Kč 
(možno platit pololetně)

• příspěvky do Klubu rodičů budou vybírají zástupci KR v jednotl. odd.:

- žluté oddělení - Andrea Haraszti 
- modré oddělení - Šárka Šámalová
- červené oddělení - Zuzana Černá
- zelené oddělení - Zdenka Kavková.
- duhové oddělení - Petra Vaněčková

• příspěvky za 1. pol. nutno uhradit do 14.10.2013!!  KR upřednostňuje 
platbu v hotovosti, abychom ušetřili KR bankovní poplatky



• každé oddělení převzalo 4.000,- Kč (celkem KR uhradil 20.000,- Kč)
• Výbor  KR  odsouhlasil  ve  spolupráci  s  MŠ  rozpočet  na  školní  rok

2013/2014, který je k zápisu přiložen
• KR zároveň uvítá jakoukoli další podporu rozpočtu formou sponzorského 

příspěvku 
• dále se 6.000,- Kč použije na nákup venkovních hraček a potřeb na 

zahradu

Zprávy z MŠ

• v létě proběhla rekonstrukce elektroinstalací a výměna popř. renovace 
oken 

• MŠ podala žádost o grant u nadace Proměny, grant se týká proměny 
zahrady MŠ, výsledky budou známy do konce září

• MŠ získala grant na školení 5 učitelů v kurzu "Logopedický asistent"
• podařilo se získat grant , který zajistil finance pro práci terapeutek Mgr.P. 

Součkové - "Práce v hliněném poli" a Mgr. D. Pokorné "Feuersteinova 
metoda

• MŠ získala grant pro projekt "Aktivně do školy" podporující vstup dětí s 
ADHD a jinými vývoj. vadami do ZŠ

• MŠ získala finanční prostředky z Operačního programu lidské zdroje a 
získala nového pracovníka pro údržbu budov

Platby za kroužky 2013/2014

• platby  za  kroužky  na  ve  školním  roce  2013/2014  lze  převádět
bezhotovostně, na účet  pro kroužky: 6737509001/5500,  vždy  do
31.10.2013  za  1.pol.  a  do  28.2.2014  za  2.pol.,  pokud  nebude  platba
uhrazena včas, nebude možné, aby dítě kroužek navštěvovalo.

 

 
Různé 

• vzhledem k tomu,  že na základě § 3045  nového občanského zákoníku
dochází  k  1.  1.  2014  k  přeměně  dosavadních  občanských  sdružení  na
spolky ze zákona, zjistití p. Černá a p. Šámalová, co tato změna obnáší
(KR je občanské sdružení) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(%C4%8Cesko,_2012)


• Výbor KR vybírá varianty na vánoční dárek pro děti
• KR spolu s MŠ připravuje oslavu svátku sv. Martina, termín oslavy bude 

upřesněn
• kontrolu stravování převzala za výbor KR po p. Zdeňce Shumové  paní 

Andrea Haraszti

Termín příští schůze : 5.11.2013 v 17.30 hod. ve Žlutém oddělení

Zapsala: Zdenka Kavková


