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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 5.11.2013

Přítomni :
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů : Zuzana Černá, (červené odd.)
Členky Výboru Klubu rodičů : Andrea Haraszti, Bára Huňátová (žluté odd.)

Šárka Šámalová, Kateřina Kučerová (modré 
odd.)
Kateřina Kovárníková (zelené odd.)
Pavlína Talacko (červené odd.)
Petra Vaněčková (duhové odd.)

za MŠ : Irena Holemá

Hospodaření KR MŠ

• Příspěvky do Klubu rodičů jsou ke  dni  5.  11.  2013 vybrány ve všech
odděleních, kromě modrého oddělení, kde chybí platby od 8 rodičů.

• Každé oddělení převzalo 4.000,- Kč (fond z minulého roku) a 3.000,- Kč
(z rozpočtu tohoto roku) na první pololetí (celkem KR uhradil 35.000,-
Kč).

• Dále  se  6.000,-  Kč použije  na  nákup  venkovních  hraček  a  potřeb  na
zahradu.

• Na Vánoce obdrží  každé oddělení  2.500,-  Kč (bude každému oddělení
vyplaceno do konce listopadu 2013).

• KR zároveň uvítá jakoukoli další podporu rozpočtu formou sponzorského
příspěvku.

Zprávy z MŠ

• MŠ uspěla  v grantovém řízení u nadace Proměny. Grant se týká proměny
zahrady MŠ. Z 54 žádostí bylo vybráno 5 vítězných školek. Na začátku
projektu získává školka příspěvek na architektonický návrh a projektovou



dokumentaci  ve  výši  100  tis.  Kč.  V dalších  kolech  bude  mezi  vítězné
školky rozděleno 4 Mio Kč na rekonstrukci a údržbu zahrady. 

• MŠ  podala  další  grantové  žádosti  vypsané  hl.  m.  Praha  týkající  se
financování práce terapeutek, logopedické péče apod. 

• Den otevřených dveří je plánován na 20. 1. 2013.
• Přihlášky na školní rok 2013/2014 budou zveřejněny od 11. 2. 2014, ve

dnech 18. – 19. 2. 2014 bude probíhat zápis. 

Platby za kroužky 2013/2014

• Platby  za  kroužky  na  ve  školním roce  2013/2014  lze  převádět  pouze
bezhotovostně.

• Pro výplatu lektorného budou stanoveny dva výplatní termíny – v prosinci
2013 a v květnu 2014. 

• Byla uzavřena smlouva na pronájem sálu na kroužky mezi KR a MŠ
 
Různé 

• Na základě § 3045 nového občanského zákoníku dochází k 1. 1. 2014 k
přeměně dosavadních občanských sdružení na spolky ze zákona. Pro KR
(KR  je  občanské  sdružení)  nevyplývají  do  konce  roku  2014  žádné
povinnosti, změna na spolek probíhá automaticky. Do 1.1. 2016 je nutné
provést změnu názvu (musí obsahovat slovo „spolek“ č zkratku „z.s.“), do
1.1.  2017 pak změnu stanov, pokud by některá  ustanovení  odporovala
znění  nového  občanského  zákoníku.  V oblasti  vedení  účetnictví
nevyplývají v této souvislosti pro KR žádné nové povinnosti. 

• Výbor KR vybral vánoční dárek pro děti na rok 2013: skleněné kuličky +
textilní sáček

• Výbor  KR  se  dohodl  na  variantě  vánočního  dárku  na  rok  2014  –
háčkované čepičky. Budou vzhledem k době vyhotovení objednány před
prázdninami. 

• Oslava svátku sv. Martina proběhne 12. 11. 2013.
- Od 17 hodin program na oddělení
- Kolem 18.00 hod – odchod lampionového průvodu od školky.
- 18.30 - Program na louce (kůň + žebrák – stejně jako v minulém roce) 

• Nástěnku KR bude spravovat Štěpánka Bláhovcová (maminka duhové 
oddělení)

Termín příští schůze : 21.1.2014 v 17.30 hod. ve Žlutém oddělení

Zapsala: Petra Vaněčková

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(%C4%8Cesko,_2012)

