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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KLUBU RODIČŮ (KR)
ze dne 29. ZÁŘÍ 2010

Přítomny:
ředitelka MŠ - Vlasta Gregorová 
žluté odd. – Irena Nevolová
zelené odd. – Petra Kafková
modré odd. – Soňa Justová, Iva Knoblochová, Petra Prajsová
červené odd. – Zuzana Černá, Zdeňka Shumová
duhové odd. – Pavlína Kindlová

Program:

1. Složení Výboru KR MŠ ve školním roce 2010/2011
• představení jednotlivých členek Výboru
• pí Kafková připraví seznam členů Výboru včetně kontaktů
• volba do funkcí:

předsedkyně Výboru – Zuzana Černá
ekonomka – Petra Prajsová
kontrola účetnictví – Soňa Justová
kontrola jídelny – Zdeňka Shumová
zapisovatelka – Petra Kafková

2. Hospodaření KR MŠ
• k 29. 9. 2010 KR MŠ disponuje částkou 31.417,28 Kč na účtu u ČS 

a částkou 5.260,- Kč v hotovosti na pokladně
• KR MŠ musí změnit podpisové vzory k účtu u ČS, bylo rozhodnuto, 

že při manipulaci s účtem bude potřeba razítko KR MŠ a podpisy 
pí Zuzany Černé (předsedkyně) a pí Petry Prajsové (ekonomky) a 
pí  Ivy  Knoblochové  (náhradní  podpis  v případě  nepřítomnosti 
předsedkyně či ekonomky)

• do příští schůze připraví ekonomka Výboru návrh na úpravy účtu u 
ČS – zavedení služby internetového bankovnictví a zřízení platební 
karty

• k 1. 9. 2010 bylo předáno účetnictví mezi bývalou ekonomkou KR 
MŠ  Janou  Lauerovou  nové  ekonomce  Petře  Prajsové,  zjištěné 
resty:
a) doklad  za  platbu  nanuků  na  Den  dětí  pí  Černé  –  pí  Černá 

nanuky MŠ věnovala,
b) chybí  pokladní  doklad o nákupu venkovních hraček od Dany 

Haasové ve výši 5.260,- Kč – celá částka již byla proplacena
c) chybí vyúčtování 3.000,- Kč za červené odd.



d) některá  oddělení  ještě  nevyčerpala  celou  částku  ze  svého 
„virtuálního účtu“ ( modré odd. 37,- Kč; červené odd. 205,- 
Kč; duhové odd. 116,- Kč)

3. Výběr příspěvku KR MŠ
• roční příspěvek na školní rok 2010/2011 ve výši 700,- Kč (možná 

splatnost na 2 pololetí po 350,- Kč) proveďte  do  11. 11. 2010 
v hotovosti  pí  Prajsové nebo na účet KR MŠ: 0161454329/0800, 
paní Prajsová zveřejní na nástěnce MŠ termíny, kdy bude osobně 
k zastižení  pro platbu v hotovosti  a  variabilní  symboly dětí  pro 
bezhotovostní platby

• KR MŠ  preferuje  platbu  v hotovosti  a  v celoroční  výši  700,-  Kč 
(vzhledem  ke  změnám  Sazebníku  ČS  –  poplatky  za  jednotlivé 
položky jsou příliš vysoké) – děkujeme za pochopení a vstřícnost

5. Virtuální účty oddělení
• Výbor schválil výši „virtuálních účtů“ jednotlivých oddělení , tj. 

drobné  výdaje  každého  oddělení  během  školního  roku  dle 
vlastního uvážení ve výši:
žluté, modré, zelené a červené odd. – 4.000,- Kč/ každé odd.
duhové odd. – 3.000,- Kč
zástupci odd. převezmou finanční částku od pí Prajsové a budou 
zodpovědni za vyúčtování částky

6. Vánoční dárek
• do  příští  schůze  Výboru  (19.  10.)si  členky  připraví  návrhy  na 

vánoční dárek pro děti v hodnotě cca 150,- Kč – 113 dětí z toho 60 
chlapců a 53 dívek (inspirace: Václav Kubů z Červené Vody)

7. Změny v červeném odd.
• od  října  2010  budou  činnost  v červeném  odd.  zajišťovat  pí 

Bartošová, Hájková, Harigelová a Pokorná

8. Termíny schůzí Výboru:
• 19. října – rozhodnutí a objednání vánočního dárku
• 14. prosince – vánoční výzdoba, balení dárků

Příští schůze Výboru Klubu rodičů se koná
v úterý 19. října 2010 v 17:30 ve žlutém oddělení.

Zapsala: Petra Kafková
30. 9. 2010


