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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) ze dne 31.1. 2012

Přítomni:
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů: Zuzana Černá
Členky Výboru Klubu rodičů:  Lenka Madejová, Soňa Justová, Eva Žemličková, Zdenka Kavková,  

Zdeňka Shumová, Petra Součková
Ředitelka MŠ: Irena Holemá
Hosté: Martina Bartošová

Hospodaření KR MŠ

• zástupci KR začínají v odděleních vybírat příspěvek 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. Prosíme rodiče, aby tak učinili do konce února.  

• KR žádá učitele o dodání vyúčtování zálohy na 1.pololetí 3.000,-Kč, poté jim bude vyplacen 
další  příspěvek  ve  výši  3.000,-Kč  na  2.pololetí  určen  na  výtvarné  potřeby  a  didaktické 
pomůcky dětem  

Zprávy vedení MŠ

• paní ředitelka informovala KR o změně školského zákona, kterým se mění  osvobození od 
placení školného pro předškolní děti pouze na 12 měsíců

• dochází ke zvýšení stravného o 5,-Kč/den, měsíčně tedy zhruba o 100,-Kč
• školné na příští školní rok 2012/2013 bude pravděpodobně zvýšeno na 1.000,- až 1.100,-Kč 

měsíčně
• změna se týká i letního provozu MŠ – rodičům bude nabídnut v naší školce týdenní program 

pro děti, jehož cena za stravné a odměnu lektorů se bude pohybovat kolem 1.500,-Kč
• MŠ nabízí pro děti nový kroužek Předškoláček, ve kterém se bude lektorka zajímavě věnovat  

skupince 8 dětí, cena 1.000,-Kč 

Různé: 

• na blížící se Masopust 22.2. KR dodá částku 1.000,-Kč na pohoštění do každého oddělení a 
paní  ředitelce  částku  1.000,-Kč  na  výzdobu  chodby a  společné.  Kroužek  keramiky  Petry 
Součkové přislíbil vyhotovit kasičky na dobrovolné vstupné a o další pomoci rodičů budou 
informovat učitelé jednotlivých oddělení dle jejich vlastního programu masopustního reje.

• KR děkuje Lence Madejové, která připravuje ve spolupráci s duhovým oddělením Žádost o 
finanční příspěvek od Fondu pomoci Siemens na speciální pomůcky a hračky pro děti

Termín příští schůze:  13.3.2012 v 17,30 hod ve Žlutém oddělení

Zapsala: Soňa Justová  31.1.2012


