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

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů (KR) 
ze dne 7.10.2014

Přítomni :
Předsedkyně Výboru Klubu rodičů : Zuzana Černá, (červené odd.)

Členky Výboru Klubu rodičů :
Andrea Haraszti (žluté odd.)
Kateřina Kučerová (modré odd.)
Šárka Šámalová (modré odd.)
Pavlína Talacko (červené odd.)
Kateřina Kovárníková (zelené odd.)
Petra Vaněčková (zelené odd.)

za MŠ : Irena Holemá, ředitelka MŠ
Hosté: Vlaďka Jirušová

Hospodaření KR MŠ

 Prosíme rodiče, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky do Klubu
rodičů,  ať  tak  učiní  nejpozději  do  17.  10.2014.  Příspěvky  jsou
vybírány zástupci Klubu rodičů v jednotlivých odděleních.

 KR  zároveň  uvítá  jakoukoli  další  podporu  rozpočtu  formou
sponzorského příspěvku.

Zprávy z MŠ

 Termín podzimní brigády je stanoven na sobotu 11. 10.2014 od 10
hodin. 

 Termín Drakiády je v neděli 12.10.2014 od 14 hod (park Ladronka).



Různé 

 Změny  stravování  –  Výboru  se  účastnila  paní  Jirušová  (zelené
oddělení).  Po dohodě se zástupci  Klubu rodičů pí Jirušová určí a
zveřejní termín pro setkání rodičů, kde budou diskutovány možnosti
a kroky k dalšímu zlepšení  (jídelníčku). Bude určena skupina, která
se bude touto problematikou zabývat. Pí Jirušová bude o závěrech a
výsledcích informovat zástupce Klubu rodičů na dalším výboru. 

 Informovanost rodičů – novinky (pozvánky na školkové akce, zápisy
z Klubu rodičů apod.) jsou rozesílány hromadným mailem těm, kteří
se registrují na internetových stránkách školky www.skolka.org . Na
každém oddělení budou všichni rodiče znovu informování učiteli o
této možnosti. 

 Výbor KR vybírá varianty na vánoční dárek pro děti, zvažuje variantu
produktů na ww.djeco.com či robošvábů.

 KR spolu s MŠ připravuje oslavu svátku sv. Martina, termín oslavy
je naplánován 11.11.2014, program na louce v 18.30 hod. 

 Festival  "DU  NAZAHRA  DU"  –  zástupci  Klubu  rodičů  připraví
souhrnnou  zprávu  o  úspěchu  konání  a  finančním  výsledku  celé
akce. Výbor odsouhlasil použití získaných finančních prostředků na
pořízení herních prvků na zahradu. 
.

Termín příští schůze : 25.11.2014 v 17.30 hod. ve Žlutém 
oddělení

Zapsala: Petra Vaněčková

http://www.skolka.org/

