Spolek rodičů	
  
Školka Montessori Kladno, z.s.
Schůzka Výboru Spolku rodičů
Zápis z jednání
Datum a čas: 13.5.2016 od 17.30 hod.
Místo:
11. Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno
Účastníci:
Zuzana Hinková (ZHi), Helena Ulrychová (HUl), Jana Smolková (JSm), Martina Bernhardová
(MBe), Zuzana Březinová (ZBř), Vendula Čermáková (VČe), Zuzana Šrámková (ZŠr), Zuzana
Sedláková (ZSe)
Omluveni:
Přizváni:
Vyhotovila:

Dana Brunclíková (DBr), Daniela Vlčková (DVl), Vladimír Sedlák (VSe), Pavel Čermák (PČe),
Martin Malý (MMa)
Zuzana Hinková (ZHi)

Oblast

Sdělení

Webové stránky
MŠ

Na základě diskuze o aktuálním stavu webových stránek MŠ rozhodla pí ředitelka
Daniela Vlčková o vytvoření nového webu pro MŠ, který bude realizovat Martin Malý,
tatínek ze třídy D.

ÚKOL
Zodpovědnost
a termín

Bude použit redakční systém na open source – Wordpress, který je nejrozšířenějším
redakčním systémem na světě a je velice snadno ovladatelný.
Následného správcovství webu se ujme pan Pavel Čermák, tatínek ze třídy D. Detail
rozsahu správcovství bude definován později.
Realizační tým za MŠ: Lucie Angelisová a Jana Smolková.
Realizační tým za spolek: Martin Malý, Pavel Čermák, další budou definovány
později.

Rozpočet
a
členské
příspěvky

V průběhu příštího týdne proběhne první informativní schůzka MŠ s Martinem
Malým.

JSm/MMa

Termín spuštění závisí na časovém plánu, který se aktuálně zpracovává.

MMa

Náklady na realizaci, které se budou pohybovat kolem 3000,- Kč budou dle
aktuálního stavu rozpočtu s největší pravděpodobností financovány z položky
REZERVA.

ZHi

Členové Výboru byli seznámeni s aktuálním čerpáním rozpočtu a stavem
zaplacených členských příspěvků.
Členové Výboru schválili:
Revizní zpráva ke kontrole hospodaření bude financována z položky REZERVA.
Vedení účetnictví bude financováno z položky PROVOZNÍ NÁKLADY (DPP).
Zůstatek z položky OSLAVA DNE DĚTÍ bude přesunut do položky SUROVINY NA
VAŘENÍ A DROBNÉ VÝDAJE, KTERÉ SOUVISÍ S PROJEKTEM - jednotlivým
třídám dle předchozího čerpání z položky OSLAVA DD.
Zůstatek z položky ODPOLEDNÍ AKCE PRO DĚTI bude přesunut do položky
REZERVA.
Z položky KERAMIKA bude přesunuto 4000,- Kč do položky MONTESSORI
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Oblast

Sdělení

ÚKOL
Zodpovědnost
a termín

POMŮCKY.
Z důvodu dovolených bude pro nadcházející letní prázdniny navýšena hotovost
v pokladně u paní V. Kestřánkové, tak aby nebylo omezeno případné potřebné
čerpání.

ZBř

Z. Březinová (pokladník) a Z. Hinková (předseda) apelují na efektivní hospodaření,
viz. doprava třídy C na farmu Blaník ve výši kolem 9000,- Kč.

paní učitelky

Zuzka Březinová prosí o dodání všech účtenek ideálně do 30.6.2016.

paní učitelky

Přihlášky
nových členů
Projekt
ZDRAVÁ 5

Paní Smolková předá podepsané přihlášky nových rodičů do Spolku Z. Hinkové.

JSm 30.6.

Projektu ŠANCE

Paní Smolková informovala Výbor o obnovení projektu ŠANCE v nadcházejícím ŠR
2016/2017.

Projekt Zahrada

Vzhledem k nedostatku informací k probíhajícímu projektu ZAHRADA požádá paní
Smolková o více informací pana Rysa, pokud budou k dispozici.

JSm

V rámci tématu zahrada se také diskutovalo o společných akcí, která by MŠ ráda
v příštím ŠR realizovala – např. zahrada řemesel, která už jednou v areálu školky
proběhla a byla velice úspěšná. Aktuálně probíhá diskuze mezi pedagogy, která
bude definitivní v průběhu září 2016. Na základě výsledků této diskuze se bude
Výbor dále angažovat.

JSm 09/16

Připravit dohody o provedení práce pro Jitku Svrčkovou a Danu Brunclíkovou.

ZHi 27.6.2016

Na základě dohody bude v červenci provedena platba Zuzkou Březinovou dle
instrukcí Dany Brunclíkové.

ZBř

Dohody o
provení práce

Vendula Čermáková zmínila pozitivní zkušenost s přednáškou v rámci projektu
„Zdravá 5“ a přišla s návrhem uspořádat tuto přednášku pro rodiče i v MŠ. „Zdravá
5“ je unikátní celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřen na zdravý
životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Více na http://www.zdrava5.cz.

	
  
Schválení zápisu
Zuzana Hinková
předseda Spolku

V Kladně, dne ...... 2016 …………………………………………………

Zuzana Březinová
Pokladník Spolku

V Kladně, dne ...... 2016 ……………………………………………….....
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