Spolek rodičů	
  
Školka Montessori Kladno, z.s.
Schůzka Výboru Spolku rodičů
Zápis z jednání
Datum a čas: 21.9.2016 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),
Omluveni:
Přizváni:

Zuzana Sedláková (ZSe)
Dana Brunclíková (DBr)

Vyhotovila:

Zuzana Hinková (ZHi)

Oblast

Sdělení

Čerpání
rozpočtu
2015/2016

Členům výboru bylo prezentováno čerpání rozpočtu za ŠR 2015/2016 .

Návrh rozpočtu
2016/2017

Členům výboru byl prezentován návrh rozpočtu pro ŠR 2016/2017.

ÚKOL
Zodpovědnost a
termín

Výbor schválil hospodaření spolku Školka Montessori Kladno, z.s. za ŠR
2015/2016.

Výbor schválil návrh rozpočtu spolku Školka Montessori Kladno, z.s. pro ŠR
2016/2017.
Zahrada řemesel Výbor rozhodl, že se letošní „ZAHRADA ŘEMESEL“bude prezentovat jako
2016
„poděkování rodičům“ => vstupné bude dobrovolné.
Výbor rozhodl, že v případě schválení podané žádosti o dotaci od města bude
vstupné věnováno na projekt „ZAHRADA“.
V opačném případě, či v případě, že dotace nebo dobrovolné vstupné nepokryjí výši
nákladů, výbor rozhodl, že bude čerpáno z následujících položek rozpočtu:
-‐ REZERVA
-‐ ZAHRADA
Akci bude fotografovat H. Ulrychová.

H. Ulrychová

Přípravu „kasiček“ pro výběr dobrovolného vstupného zajistí Z. Sedláková.

Z. Sedláková

Zajištění občerstvení se ujme H. Ulrychová.

H.Ulrychová

Požadavky řemeslníků:
J. Smolková
-‐ Irena Dolejšová - dílnička plstění, práce s ovčím rounem, kolovrátek.
Požadavek: dva stoly a židli ke kolovrátku ( je potřeba pevnější a vyšší,
bude-li možno). Bude-li možno, tak připojení na elektriku (kvůli případně
tavné pistoli.) K dílničkám by se asi hodila i nějaká lavice, aby si měli děti na
co sednout - zajistí MŠ.

Výbor: 4.4.2016

Mapku zahrady a šipky k jednotlivým řemeslům pro lepší orientaci připraví M.
Bernhardová.

M. Bernhardová

Program připraví Z. Hinková.

Z. Hinková

Koordinátorem řemeslníků je M. Pupcsiková.

M. Pupcsiková

Spolek rodičů	
  
Školka Montessori Kladno, z.s.

Oblast

Sdělení

Členská schůze

Výbor schválil termín pro členskou schůzi na 7.11.2016 od 18. hod ve třídě D.

Akvárium pro
želvu

Výbor schválil nákup nového akvária pro želvu ve třídě A, která momentálně strádá,
akvárium je potřebné pro zlepšení jejího zdravotního stavu.
Výbor bude sledovat její další vývoj a případně navrhne změnu pro přítomnost
zvířat v jednotlivých třídách tak, aby byl zajištěn jejich správný vývoj a zdravotní
prospěch.

Nový člen
výboru –
zástupce pro
třídu A

ÚKOL
Zodpovědnost a
termín

Z. Hinková

Zuzka Šrámková na základě své žádosti opouští výbor jako zástupce pro třídu A.
Navrhla nástupnici: pí Lukavskou, která bude navržena jako nový člen výboru na
chystající se členské schůzi, neboť její schválení podléhá členské schůzi.
Zuzce Šrámkové tímto děkujeme za aktivní vstupy v roli člena výboru spolku rodičů
Školka Montessori Kladno, z.s.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

	
  
Schválení zápisu
Zuzana Hinková
předseda Spolku

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

Zuzana Březinová
Pokladník Spolku

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

Výbor: 4.4.2016

