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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 26. ledna 2010

Přítomny:
ředitelka MŠ - Vlasta Gregorová 
žluté odd. – Lenka Palatová, Ivana Janů, Johanna Steiger – Antošová, Anna Knapová
zelené odd. – Alena Jirásková, Petra Kafková, Jana Lauerová
modré odd. – Soňa Justová, Martina Bidlová
červené odd. – Zuzana Černá, Hana Šulinová
duhové odd. – Pavlína Kindlová, Jana Chleborádová

Program:

1. Zapojení do klinického hodnocení zjišťování pneumonie
• Pí ředitelka informovala Výbor KR o žádosti o zapojení dětí MŠ do 

klinického testování FN Motol na detekci pneumonie (zápal plic) 
v těle dětí – účast je zcela dobrovolná, termín bude upřesněn – 
cca za 14 dní, dítě odevzdá ranní moč a bude proveden lékařkou 
výtěr  z nosu,  rodič  vyplní  anonymně  dotazník;  v případě 
pozitivního výsledku budou rodiče informováni

2. Stravování
• Pí Steiger-Antošová provádí průběžně kontrolu stravování
• Výbor se na dalších schůzích bude zabývat spotřebním košem a 

novými  náměty  v jídelníčku,  rodiče  mohou  své  postřehy  sdělit 
prostřednictvím svých zástupců za jednotlivá oddělení

3. Kontrola hospodaření KR
• pí Knapová provedla kontrolu hospodaření KR
• na účtu KR je 40 tisíc Kč
• žádáme rodiče o provedení platby na Klub rodičů za II. pololetí 

v hodnotě 350,- Kč do 28. února 2010
• přehled již provedených a zbývajících plateb + variabilní symboly 

+  výše  plateb  za  kroužky  připraví  pí  Lauerová  na  nástěnky 
oddělení

• KR bude přispívat  na divadelní  představení  v rámci  MŠ (cca 1x 
měsíčně) – nejbližší termín představení – pátek 29. ledna

• pí Palatová navrhuje zavést finanční odměnu pro ekonomku KR – 
členové Výboru si připraví své návrhy na příští schůzi Výboru
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• pí Lauerová v červnu 2010 končí v pozici ekonoma KR (ukončení 
docházky dítěte do MŠ) – hledáme nového dobrovolníka !!!

4. Masopust – úterý 23. února od 16 hod
• program masopustu bude včas upřesněn na nástěnkách
• rozpočet masopustu z KR byl odsouhlasen ve výši 5 – 7 tisíc Kč 

(hrazeno občerstvení a odměna kapele, včetně napečení koláčů)
• žádáme rodiče o pomoc s výzdobou v pondělí 22. 2. odpoledne

5. Různé
a)  změna názvu Klubu rodičů – zkrácení názvu bude probráno na 
příští schůzi;
původní  název  je:  „  Sdružení  rodičů,  přátel  mateřských  škol  a 
příznivců výchovy dětí při mateřské škole v Praze 6, Arabská ulice 
681/20“
b) zápis do MŠ – termín: 31. března 2010
c)  keramická  dílna –  MŠ  zvažuje  nabídnout  termín  pořádání 
víkendové keramické dílny pro rodiče s dětmi
d)  zamezení nošení sladkostí, nezdravých jídel a nápojů do MŠ – 
opětovně žádáme, aby rodiče nedávali dětem nezdravé svačinky do 
školky, narušují tímto stravovací návyky i ostatním dětem

Další schůzka KR je v úterý 13. dubna 2010 v 17:30 ve žlutém oddělení

Zapsala: Petra Kafková
26. 1. 2010
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