Spolek rodičů	
  
Školka Montessori Kladno, z.s.
Schůzka Výboru Spolku rodičů
Zápis z jednání
Datum a čas: 4.4.2016 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)
Omluveni:
Zuzana Šrámková (ZŠr), Zuzana Sedláková (ZSe)
Přizváni:
Dana Brunclíková (DBr)
Vyhotovila:
Zuzana Hinková (ZHi)

Oblast
Rozpočet
a
členské
příspěvky

Sdělení
Členové Výboru byli seznámeni s aktuálním čerpáním rozpočtu a stavem
zaplacených členských příspěvků.
Ověřit, zda-li již nebude potřeba další objednávka kancelářských potřeb pro děti a je
možno dovyčerpat položka „pastelku rezerva“.

ÚKOL
Zodpovědnost
a termín
ZBř
JSm 8.4.

Členové Výboru schválili přejmenování položky rozpočtu „projekt Šance“ na „
Rezerva Projekty“.
Zástupci tříd obdrželi seznam členů, kteří k dnešnímu dni příspěvky nezaplatili
s žádostí o připomenutí platby.

Inventarizace

Ověřit datum nástupu Ellen Kostečkové – členské příspěvky jsou zaplaceny od
listopadu 2015 => chodil někdo do školky před E.K.?

JSm 8.4.

Ladislav Tokár – nedoplatky by měly být uhrazeny do pátku 8.4.. Poté budou řešeny
další kroky.

JSm/ZHi

Členové Výboru byli seznámeni s výsledky inventarizace:

ZHi

Celkem se nedohledaly 3 položky a bylo navrženo jejich vyřazení z evidence
majetku:
1 Pákové́ nůžky, 999 kč, pořízené 31.10.2010
52 Puzzlová mapa Palestiny, 1675 kč, pořízená 30.6.2011
293 Globus nafukovací, 692 kč, pořízený 31.12.2013
Položka 169 Dřevník byla pro svůj stav navržena také k vyřazení z evidence
majetku.
U všech položek, kde chybělo umístění, tak bylo doplněno => všechny položky na
seznamu majetku mají své místo.
Výbor schválil vyřazení položek 1, 52, 169 a 293 z evidence majetku spolku.
Tonery
Výsledky
pololetní revize
účetnictví

Ověřit z došlých faktur, z jakého rozpočtu (školka nebo spolek) byla naposledy
hrazena faktura za tonery.
Členové výboru byli seznámeni s výsledky pololetní revize účetnictví.
Provedla: Ing. Jitka Svrčková - externí revizor
S výhradou drobných připomínek neshledal v hospodaření sdružení závažné
nedostatky. Drobnou připomínku by měl jen např. ke kurioznímu datu na dokladu
V/76 ze dne 31.11.2015 od firmy Basseth a popisu na dokladu V/5 ze dne 2.9.2015,
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DBa 8.4.
ZHi
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kde jsou uvedeny jen kancelářské potřeby, což je moc obecný popis. Je třeba dbát,
aby na dokladu byl uveden název zboží, jeho množství a jednotková cena, aby bylo
patrné, o co jde.
Šance

Zvážit obnovení projektu Šance pro ŠR 2016/17.

JSm

Daňové přiznání

Vzhledem ke změně účtovacího období spolku na kalendářní rok bylo podáno řádné
daňové přiznání za období 9-12/2015.

DBa

Archivace
dokumentů

Archivace dokumentů spolku bude v prostorách školky, konkrétně v chodbičce u pí
Smolkové.

ZHi

Zahrada

Členové Výboru byli seznámeni s aktuálním stavem projektu Zahrada:
- projekt je podaný
- výběrové řízení bylo zpřísněno => dochází k posunu. Předpokládaná doba
ukončení výběrového řízení je 6 měsíců. Plánované práce v průběhu
prázdnin se tudíž nebudou realizovat.
Jarní brigáda je naplánovaná na pátek 15.4. od 16.00.

JSm
DBr

ZHi

Členové Výboru schválili, že občerstvení bude zajištěno a čerpáno z položky
rozpočtu „Odpolední společné akce pro děti .
Občerstvení zajístí ZHi.

ZHi

Připravit seznam prací jarního úklidu.

ZŠr

Dary

Spolek obdržel 2 dary:
pan Pešek 10 000 na projekt ZAHRADA
Wyderkovi 2 000 pro třídu D

ZBř

Schůzka Výboru

Další schůzka Výboru proběhne 6.6. v 17:30.

ZHi

	
  
Schválení zápisu
Zuzana Hinková
předseda Spolku

V Kladně, dne 5.4. 2016 …………………………………………………

Zuzana Březinová
Pokladník Spolku

V Kladně, dne 5.4.2016 ……………………………………………….....
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