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

Omluveni:
Přizváni:

Vyhotovila:

30.9.2019 od 17.30 hod.
Mateřská škola Montessori Kladno, Na Vyhaslém 3197, Kladno
Zuzana Hinková (ZHi), Zuzana Voláková (ZVo), Soňa Nosková (SNo), Petra Čerbáková (PČe), Kateřina
Broža (KBr), Markéta Grundová (MGr), Martina Bernhardová (MBe), Hana Koukalová (HKo), Dana
Brunclíková (DBr)
Michaela Beránková, Nikol Fíková, Iveta Ježková, Lucie Šoustková, Věra Kestřánková, Lucie Angelisová,
Daniela Vlčková

Zuzana Hinková (ZHi)

Oblast
Hospodářské
výsledky za ŠR
2018/2019
a
rozpočet pro ŠR
2019/2020

ÚKOL
Zodpovědnost
a termín

Sdělení
Účastníci schůze byli seznámeni s výsledky hospodaření spolku za uplynulý školní rok.
Dále se diskutovala strukturu rozpočtu pro ŠR následující.
Výbor schválil sloučení položek „Suroviny na vaření a drobné výdaje, které souvisí
s projektem“ a „Exkurze“ v celkové výši 23 000,- na třídu.

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.
Nikol Fíková byla požádána ověřit dostupnost lednových termínů Montessori kurzu 3-6.
NFí
Členské příspěvky V průběhu měsíce října bude provedena kontrola, zda-li mají členové spolku, v případě že
nezaplatili členský příspěvek jednorázově, nastaveny pravidelné měsíční platby k 15. dni
v měsíci. V opačném případě budou zástupci tříd vyzvání, aby tak učinili.
Výzkumná
laboratoř

Bývalý montessori klub v prostorách MŠ bude upraven na dětskou vědeckou dílnu. Paní
učitelky do listopadu definují rozsah požadavků na tento prostor a koncem listopadu
proběhnout schůzky na jejichž základě vznikne návrh řešení. Realizace se předpokládá v
průběhu 2. pololetí.

Členská schůze

Termín členské schůze byl stanoven na 4.11. 2019 od 18 hod ve třídě D.

Schůzka Výboru

Další schůzka Výboru proběhne 13.1. 2020 od 17:30 ve třídě D.

ZVo

Schválení zápisu
Zuzana Hinková
předseda Spolku

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

Zuzana Voláková
Pokladník Spolku

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

