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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 6.5.2014

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

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

za MŠ : Irena Holemá
David Dvořák

Hospodaření KR MŠ

 stále nejsou vybrané příspěvky do Klubu rodičů za 2.pololetí  (modré a
zelené odd.)

 KR žádá neplatiče o uhrazení členských příspěvků do konce května !!!!
 KR zároveň uvítá jakoukoli další podporu rozpočtu formou sponzorského

příspěvku
 výbor KR stanovil výši ročního  příspěvku do Klubu rodičů na školní rok 

2014/15 , příspěvek ve výši 1.000,- Kč za školní rok, nelze již platit 
pololetně, v září bude  vybírán členkami výboru KR na celý školní rok

 výbor KR odsouhlasil změnu vedení účetnictví, dosud je vedeno 
jednoduché účetnictví v MS Excelu, nyní bude vedeno podvojné 
účetnictví v účetním SW POHODA. Zároveň byla schválena finanční 
odměna za vedení účetnictví, o výši této odměny bude výbor KR hlasovat 
na příští schůzi v červnu

 vzhledem  k  plánované  rekonstrukci  elektroinstalace  v  MŠ  nebude  již
tento  školní  rok  poskytnut  příspěvek na  výtvarné potřeby a  didaktické
pomůcky pro děti,  příspěvek bude poskytnut na začátku školního roku
2014/15



 Výbor odsouhlasil poskytnutí zálohy na nákup triček s logem MŠ, trička
se budou prodávat 16.6.2014 na táboráku

Zprávy z MŠ

 Termín táboráku stanoven na 16.6.2014
 Oslava MDD proběhne 30.5.2014, tentokrát bude připravena pro děti 

tvořivá dílna
 konec školního roku je letos 27.6.2014, od 30.6.2014 bude probíhat v MŠ 

plánovaná rekonstrukce (výměna koberce, výměna elektroinstalace).
 MŠ se podařilo dojednat montáž chybějících žaluzií

Různé 

 Na základě podnětu od rodičů se členky výboru KR pokusí prosadit 
změnu jídelníčku (častěji bezmasé, zdravější pokrmy), diskuze k tomuto 
tématu proběhne na červnové schůzce

Projekt: "ZAHRADA - CESTA DO SVĚTA"

 v rámci podpory projektu je připravován koncert"DU NAZAHRA DU", 
uskuteční se v neděli, 14.9.2014 na zahradě MŠ ( cca od 14. - 22. hod.), 
vystoupí Střídmí klusáci v kulisách višní, Tata Bojs, Divadlo dobré kávy, 
připravuje se spousta tvořivých dílen, bude třeba pomoci s organizací v 
den akce, s přípravou občerstvení atd. - informace budou zveřejněny 
koncem května v MŠ a v červnu proběhne informační schůzka v sále MŠ

Termín příští schůze : 24.6.2014 v 17.30 hod. ve Žlutém oddělení

Zapsala: Zdenka Kavková


