
Klub rodičů při Fakultní mateřské škole se speciální péčí, Arabská 
81/20,                    Praha 6 – Vokovice

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) ze dne 29.11. 2011

Přítomni:
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů: Zuzana Černá
Členky  Výboru  Klubu  rodičů:   Lenka  Madejová,  Kateřina  Janovicová,  Soňa  Justová,  Zdenka 

Kavková, Zdeňka Shumová
Ředitelka MŠ: Irena Holemá
Hosté: Martina Bartošová

Hospodaření KR MŠ

• Výbor KR zřídil 2 transparentní účty, jejichž pohyby lze běžně sledovat na stránkách banky 
Raiffeisen BANK

• Účet pro Klub rodičů: 6738595001/5500
• Účet pro kroužky: 6737509001/5500
• výhodou účtů je nezpoplatněné vedení účtů, za příchozí či odchozí platby je ale účtováno 

5-7Kč, proto KR upřednostňuje platby příspěvků v hotovosti
• smlouvy o zřízení obou účtů jsou uloženy u paní ekonomky Janovicové
• 7 dětí z MŠ stále nemá uhrazen příspěvek do KR (350,- za 1.pololetí) !
• v únoru se bude vybírat příspěvek do KR za 2.pololetí navýšený o odsouhlasených 150,-Kč,  

tedy původních 350,- + doplatek 150,- za pololetí nebo jen doplatek 150,-Kč, pokud rodiče 
uhradilli 700,- Kč hned v září

• KR žádá rodiče dětí, které nově nebo později nastoupily do MŠ o zapsání do přihlašovacích 
archů

• KR  žádá  učitele  o  dodání  vyúčtování  příspěvku  na  1.pololetí  3.000,-Kč   do  konce 
kalendářního roku, případně veškerá starší vyúčtování

Kroužky – úhrada za 1.pololetí

• 7.12. od 13:00 do 13:30 a od 14:30 do 17:00 se bude vybírat za kroužky za 1. pololetí na 
chodbě u ředitelny. KR prosí rodiče o úhradu v hotovosti.

Různé: 

• Klub rodičů vybral a objednal vánoční dárek pro všechny děti MŠ
• v předvánočním období  proběhne  v MŠ několik  akcí:  Zvonečková  dílna,  divadlo,  vánoční 

setkání a oslavy Vánoc v odděleních – podrobné informace na nástěnkách a webu školky
• vedení MŠ prosí rodiče, aby školku navštěvovaly jen zdravé a doléčené děti!

Termín příští schůze:  31.1.2012 v 17,30 hod ve Žlutém oddělení



Zapsala: Soňa Justová  29.11.2011


