Spolek rodičů
Školka Montessori Kladno, z.s.
Schůzka Výboru
Zápis
Datum a čas:
Místo:
Účastníci:

Omluveni:
Přizváni:
Vyhotovila:

24.9.2018 od 17.30 hod.
Mateřská škola Montessori Kladno, Na Vyhaslém 3197, Kladno
Zuzana Hinková (ZHi), Zuzana Březinová (ZBř), Kateřina Lukavská (KLu),Vendula Čermáková (VČe),
Petra Čerbáková (PČe), Markéta Grundová (MGr), Martina Bernhardová (MBe), Hana Koukalová (HKo),
Dana Brunclíková (DBr),

Zuzana Hinková (ZHi)

Oblast
Rozpočet

Sdělení
Členové Výboru byli seznámeni s finálním čerpáním rozpočtu za uplynulý ŠR. Dále
diskutovali strukturu rozpočtu pro ŠR následující.
Pro potřeby finální verze rozpočtu, který bude prezentován společně s výsledky hospodaření
2017/18 na Členské schůzi, je třeba ještě ověřit požadavky na školení ze strany pedagogů.

ÚKOL
Zodpovědnost
a termín
ZBř
HKo

Výbor schválil:
• čerpání rozpočtu 2017/2018
• návrh skladby rozpočtu 2018/19
Členská schůze

Termín Členské schůze byl stanoven na pondělí 22.10. od 18 hod. ve třídě D.

Členské příspěvky Výbor byl informován o stavu úhrady členských příspěvků za ŠR 2017/18.
Vyvedení elektřiny Třída D přišla s návrhem na přivedení elektřiny na venkovní terásky na podporu zlepšení
na venkovní terasy venkovních (vzdělávacích, tvořících a jiných) aktivit dětí.
u jednotlivých tříd
Paní učitelka H. Koukalová byla požádána o zjištění, zda-li mají tento požadavek i ostatní
třídy. V případě shody bude tento požadavek předán na MMK.
Volba členů
Výboru

ZHi
ZBř

HKo

V rámci říjnové členské schůze proběhne volba členů Výboru. Kandidáti jsou:
•
Zuzana Hinková – předseda
•
Kateřina Lukavská – zástupce pro třídu A
•
Petra Čerbáková – zástupce pro třídu B
•
? – zástupce pro třídu C
•
Markéta Grundová – zástupce pro třídu D
•
Zuzana Březinová – pokladník

ZHi

Stále se hledá zástupce pro třídu C a protikandidáti na jakoukoliv z výše uvedených pozic.
Výbor také uvítá jakoukoliv aktivní pomoc z řad rodičů s následným převzetím některé
z výše uvedených řídících funkcí, ideálně v příštím ŠR.

ZHi

Vědecká dílna

Bývalý prostor klubu v prostorách MŠ bude upraven na dětskou vědeckou dílnu. Pro tento
účel by bylo vhodné ověřit možnost využití externích finančních zdrojů.

MGr, KLu

Schůzka Výboru

Další schůzka Výboru proběhne 7.1. 2019 od 17:30 ve třídě D.

ZHi

ZHi

Schválení zápisu
Zuzana Hinková
předseda Spolku

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

Zuzana Březinová
Pokladník Spolku

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

