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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 28. dubna 2009 

Přítomny:

Vlasta Gregorová (ředitelka školky), Lenka Palatová, Ivana Janů, pí. Steigrová - Antošová 
(žluté odd.),  Martina Bidlová,  Jana Hendrychová (modré odd.),  Alena Jirásková,  Petra 
Kafková , Jana Lauerová (zelené odd.), Pavlína Kindlová (červené odd.)

Program:

1. Kontrola hospodaření KR
• pí. Lauerová informovala o neplatičích za příspěvky Klubu rodičů a kroužky
• na účtu KR je 33.600,- Kč
• Klub rodičů proplatil MŠ vyčištění jezírka v hodnotě 4.883,- Kč

2. Navýšení školného ve školním roce 2009/2010
• pí. ředitelka informovala o navýšení školného o 50,- Kč v příštím šk.roce 

na 800,- Kč

3. Klíšťata
• žádáme  rodiče,  aby  pravidelně  děti  kontrolovali,  zda  nemají  klíšťata 

vzhledem k pravidelnému hraní na zahradě, v trávě a v lese !!!

4. Divadlo
• ve  středu  6.  května  se  uskuteční  další  školkové  divadelní  představení 

„Jáciček“

5. Oslava Dne dětí
• proběhne v pondělí 1. června v dopoledních hodinách 
• žádáme rodiče, kteří jsou ochotni pomoci s výzdobou zahrady (od 8 hod) a 

dále s organizací dopoledne, aby se nahlásili učitelům v odděleních
• KR proplatí zmrzliny, event. drobné dárky (kamínky)
• pokud  mají  rodiče  nějaké  drobné  dárky  do  „bazárku“  mohou  je  předem 

přinést 

6. Táborák
• se uskuteční ve čtvrtek 18. června
• MŠ získala grant 3.000,- Kč, z kterých proplatí polovinu nákladů na divadelní 

představení, 3.000,- bude uhrazeno z KR, dále KR zaplatí vuřty – cca 5.000,- 
Kč a trička pro předškoláky 150,- Kč/1ks

7. Koloběžky a kola
• školka  upozorňuje,  že  nepřebírá  žádnou  zodpovědnost  za  volně  uložené 

„dopravní prostředky“ dětí v areálu školky a zároveň není možné, aby děti 
na koloběžkách jezdily v době hromadných dopoledních „školkových“ aktivit 
bez souhlasu učitelů – mohly by ohrozit bezpečnost svoji i druhých dětí.



8. Různé
• děti se budou po odděleních fotit – termín bude včas vyvěšen na nástěnkách
• během dvou měsíců došlo již 4x k výpadkům vody, které zásadně narušují 

provoz MŠ, pí. ředitelka v event. dalších případech nechá přistavit cisternu 
s vodou přímo k zadnímu vchodu do školky

• na příští schůzi VKR bude rozhodnuto o využití finančního zůstatku z účtu KR, 
pí.  ředitelka  doporučuje  zakoupení  větších  dřevěných  kreativních  hraček 
(např. žebřiňák)

• školka bude podporovat aktivity v rozvíjení sociálních vztahů dětí s jinými 
věkovými  skupinami  (návštěvy  starších  sourozenců  ze  škol,  domovů 
důchodců, handicapovaných apod.)

• v tomto  roce  se  nebude  pořádat  školka  v přírodě  –  je  to  velmi  náročné 
zajistit personálně; rodiče na odděleních se mohou domluvit mezi s sebou a 
svými učiteli a zorganizovat např. piknik na zahradě či spaní ve školce

Příští a zároveň závěrečná schůze Výboru Klubu rodičů se koná 
v úterý 9. června 2009 od 17.30 hod

 ve žlutém oddělení.

Zapsala:
Petra Kafková
28. 04. 2009


