
Zápis se schůzky Klubu rodičů a přátel MŠ 

konané dne 2. 3. 2016 

 

 

 
Přítomni: Blehovi, Ježková, Mikulková, Černá, Matoušková, Havlíček, Vyroubalová, 

Bulíčková 

 

Body jednání: 

1. Předsedkyně KR L. Blehová oznámila, že náš spolek dostal dotaci od 

Magistrátu města HK ve výši 9 900Kč na pořádání akcí (pronájmy, občerstvení, 

odměny) na období od ledna do června 2016. K potvrzením o platbách nyní máme 

přikládat i Fotodokumentaci akcí. Podařené snímky z akcí mohou rodiče posílat na 

naše e-mailové adresy. 

2. Rozvržení akcí do konce školního roku a jejich organizace: 

◦ Bude pokračovat akce Bruslení dle volných termínů na Zimním stadionu, 

nejbližší termíny: 6. 3. a 19. 3. Zajišťuje p. Blehová. 

◦ Dopravní hřiště ještě zvážíme její konání, s programem pro školy a rezervací 

areálu lze jen do 16h, potom už pouze s veřejností, program bychom si mohli udělat 

sami. 

◦ Labyrint a divadlo Drak: Nabídka kombinovaného programu s divadelním 

představením O dvanácti měsíčkách. První nabídnutý termín už 15. 3., minimální 

počet zájemců je 50. Cena je 100 Kč za osobu, dětem z MŠ bychom vstup hradili. 

Informace zajišťuje p. Černá. 

◦ Čarodějnice u areálu Stříbrný rybník (jako loni). Zamluvíme zde ohniště na 26. 

4. od 16.30h, zajistíme doprovodný program: Hasiče. Zajišťuje p. Havlíček. 

◦ Den dětí – Lanový park. Zajistíme pronájem areálu na 1. 6.  od 16.30 do 19h 

s instruktory, občerstvením,  odměnami pro děti. Zajišťuje p. Ježková. 

◦ Aquapark – zjistíme možnosti pronájmu areálu Městských lázní, v úvahu 

přichází termín v průběhu dubna či května – ještě upřesníme. 

◦ Občerstvení na akcích bude zajišťovat p. Bulíčková. 

3. Vzhledem k dostatečné finanční rezervě můžeme kromě dotování občerstvení 

na akcích a nakoupení odměn pro děti nabídnout příspěvek na celoroční program o 

vesmíru. P. Blehová zjistila informace o mobilním planetáriu. 

4. Valná hromada KR: Vhledem k nutnosti volby nového předsedy a pokladníka 

se musí uskutečnit ještě do konce tohoto školního roku. Svoláváme ji na 26. 4. na 

akci Čarodějnice, kde proběhne i hlasování. Aby volby byly platné, je potřeba 

nadpoloviční účast všech členů, tzn. pokud se někdo této akce nezúčastní, předem 

poprosíme o odevzdání Plné moci pro hlasování. Instrukce ještě včas upřesníme. Na 

novou předsedkyni KR navrhujeme paní Černou, na pokladnici paní Mergancovou. 

Poklačovat v práci v Radě KR přislíbili paní Bulíčková, paní Matoušková, pan 

Havlíček, paní Vyroubalová. Budeme rádi za další zájemce. 

5. Oslovení nových rodičů. Na základě zkušeností z posledních let se nám jeví 

jako důležité oslovit co nejdříve i rodiče dětí nově nastupujících od září tohoto roku. 



Proto navrhujeme návštěvu schůzky těchto rodičů (MŠ ji pořádá většinou v květnu) – 

nejlépe předsedkyně a někoho z Rady KR. 

6. Finance: Pokladní (p. Ježková) seznámila se stavem pokladny a zůstatkem na 

účtu, schválen plán dalších výdajů. V pokladně č. 1 (p. Ježková) je nyní 8 317 Kč, v 

pokladně č. 2 (p. Klazarová) je 863 Kč, na účtu je 37 707 Kč (účet je otevřený, 

informace o stavu účtu jsou veřejně přístupné na internetu). Za první pololetí mají 

příspěvek zaplaceni všichni členové KR, za 2. pololetí většina (chybí 10 plateb – 

upozorníme mailovou zprávou). KR má 49 členů, zbývající jedni rodiče zatím na 

výzvy nereagovali, akcí se účastní. 

Navrhované výdaje na 2. pololetí: 

 

• Hvězdárna (2. skupina: 7. 4) – 2000 Kč (vstupné a občerstvení) 

• Čarodějnice  - 1 500 Kč (pronájem areálu, občerstvení) 

• Lanový park – 8 000 Kč (pronájem, občerstvení, odměny pro děti) 

• Mobilní planetrárium – 5 000 Kč 

• Autobus na výlet v závěru školního roku – 4 000 Kč 

• Dárky pro předškoláky – 2 000 Kč 

• Poplatek za provedení změny zápisu spolku (nový předseda KR) – 1000 Kč (?) 

Celkem 23 500 Kč (zbývá přibližně 23 000 Kč + 3 000 Kč zbylé poplatky, 15 000Kč 

lze ještě využít na další akce, které zatím nebyly zahrnuty do rozpočtu (jejich 

organizaci ještě upřesníme: Labyrint, dopravní hřiště, aquapark), 10 000 Kč by mělo 

zůstat na účtu jako na počátku školního roku. 

 

Závěrečná diskuse na téma stravování dětí v naší MŠ (některé potraviny považuje 

více rodičů za nevhodné zařazovat do jídelníčku – 2x v týdnu Nutella, houby). 

Vhodný by byl společný postup ve vyjednávání s MŠ (určení kontaktní osoby) a 

vyjádření podpory či dalších postojů ostatních rodičů (téma spíše pro příští školní 

rok). 

 

Zapsala: J. Ježková 
 


