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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) ze dne 27.9. 2011

Přítomni:
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů: Zuzana Černá
Členky Výboru Klubu rodičů: Martina Kárová, Zdenka Kavková, Zdeňka Shumová, Lenka Madejová, 

Soňa Justová, Eva Žemičková, Kateřina Janovicová
Ředitelka MŠ: Irena Holemá
Hosté:  Martina Bartošová,  Rebeka Hájková,  Hedvika Švecová,  David Dvořák,  Jana Štěpančíková, 

Dana Haaseová, Petra Prajsová, Dan Kotrla

Hospodaření KR MŠ

• účetní evidence byla zkontrolována Soňou Justovou dne 26.9.2011 bez výhrad
• novou ekonomkou se stala paní Kateřina Janovicová ze žlutého oddělení, účetnictví jí bude 

předáno 29.9.2011 
• účetní zůstatek k 27.9.2011 je 10.138,- Kč
• Výbor odsouhlasil minimální zůstatek 10.000,- Kč pro převod do dalšího školního roku
• vybrané  členské příspěvky zůstanou do zřízení  bankovního účtu v pokladně KR,  prosíme 

rodiče, kteří ještě neuhradili členský příspěvek, aby zaplatili 700,- Kč nebo 350,- Kč za 
      1. pololetí zástupcům oddělení nejpozději do 7.10.2011 

Příspěvky na rok 2011/12

• Shromáždění členů Klubu rodičů  dne 12.9. odsouhlasilo  zvýšení příspěvku  na 500,-Kč za 
pololetí,  doplácet  se bude od 2.pololetí  150,-Kč (po uhrazení ročního příspěvku 700,-  Kč) 
nebo 500,- Kč (původní příspěvek za pololetí 350,-Kč +  150,- Kč doplatek) 

• veškeré příjmové doklady budou vystaveny paní Janovicovou  

Informace o změnách KR:

• předsedkyně Výboru KR informovala o vydaném IČ a odeslaných změněných stanovách na 
Ministerstvo  vnitra  ČR a   vyhotovila  Zápis  ze  Shromáždění  členů  Klubu  rodičů  ze  dne 
12.9.2011 

• Výbor  prosí  dosud  nepřihlášené  rodiče,  aby se  zapsali  do  přihlašovacích  archů ve  svých  
odděleních

Připomínky a návrhy učitelů:

• učitelé  i  Výbor  KR oceňují  vzájemnou  komunikaci  a  potřebu spolupráce,  jejich  účast  na 
schůzích Výboru KR je vítána

• učitelé přivítají oznámení odsouhlaseného rozpočtu na jednotlivé akce i příspěvků do oddělení 
předem

• Duhové oddělení prosí rodiče, kteří mají možnost zapůjčení minibusu 

Různé: 

• Klub rodičů uvítá jakoukoli pomoc ze strany rodičů při údržbě školky a zahrady a děkuje za 
nabídku pana Janovice při sekání zahrady



• Klub rodičů se chce v letošním roce ucházet o možnost čerpání grantů a dotací i pro Kroužky
• Klub  rodičů  bude  dále  informovat  o  své  činnosti,  výzvách  a  proběhlých  akcích 

prostřednictvím nové nástěnky ve vestibulu školky, za což děkujeme paní ředitelce
• Klub rodičů vyhotoví podrobný rozpočet na rok 2011/2012 

Termín příští schůze: 11.10.2011 v 17,30 hod ve Žlutém oddělení

Zapsala: Soňa Justová  27.9.2011


