ZÁPIS ze schůzky členů Klubu rodičů při MŠ Slunečnice,
Albrechtická 85, Krnov
Termín konání:
Doba zahájení:
Místo konání:

21. 9. 2016
16:00 hodin
MŠ Slunečnice, Krnov, na adrese Albrechtická 1702/85, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Program schůzky rodičů:
1. Seznámení nových rodičů s činností spolku
2. Schválení výše plateb ve školním roce 2016/2017
3. Sestavení rozpočtu na rok 2016/2017
4. Informace o stavu předávání spolku a poslání nových stanov na soud
5. Volba nového účetního
6. Volba osoby pro zajišťování nákupů
7. Volba osoby zajišťující autobusy pro výlety
8. Mikuláš a Vánoce
9. Návrh na další schůzku
Přítomni:
Theisová, Korabová, Václavková, Kohutová, Šulyová, Hassák, Adami, Tomášková, Fiaifková,
Vaňková, Jalamasová, Vajdová
1. Schůzku zahájila paní Theisová, předsedkyně paní Menzelová se nemohla dostavit z osobních
důvodů a tak poprosila paní Theisovou, aby se ujala slova. Ta předala rodičům informace o tom, co
spolek dělá.
Z členských příspěvků jsou převážně hrazeny hygienické potřeby (pasty, kapesníčky), pitný režim
(čaje, cukr, sirupy), výlety, dárky školákům, Mikuláš, vánoce, účetní apod.
Z příspěvků na kulturu se hradí kulturní akce, které jsou prostřednictvím školky provozovány (jedná
se o divadélka, která navštěvují děti přímo ve školce, kina a jiné kulturní akce). Z každé akce je
evidován stav dětí a nevyčerpané prostředky se vrací rodičům po vyúčtování školního roku zpět na
jejich účty.
Dále Klub rodičů vybírá peníze na malé školní projekty. V letošním roce se jedná o sportovní
odpoledne, o jiné projekty nebyl projeven rodiči zájem. Poměrná část za nemoc se u těchto projektů
při nemocnosti nevrací.
Nově v letošním roce zajišťuje školka i úhradu plavání a bruslení z důvodu změny školského
zákona, o které informovala paní ředitelka rodiče na 1. Schůzce školky.
2. Proběhlo hlasování ohledně schvalování členských a kulturních příspěvků.
Návrh:
Členský příspěvek byl stanoven na výši 700,- (navyšuje se oproti loňskému roku).
Příspěvek na kulturu byl stanoven na výši 600,- (zůstává stejný jako v loňském roce).
Návrh byl přítomnými přijat, nikdo nebyl proti návrhu.

Informace o tom, jakým způsobem mají být hrazeny dané částky, budou vyvěšeny na nástěnce a
každé dítě obdrží zmenšenou verzi.
3. Sestavení rozpočtu – viz, příloha č. 1
4. Vzhledem ke stavu, kdy dítě paní předsedkyně Naumovské odešlo do školy, probíhalo v loňském
roce hlasování o tom, kdo se stane novým předsedou. Na poslední schůzce v dubnu 2016 byla
schválena paní Menzelová za nového předsedu spolku. Tento bod nebyl nikým z přítomných
rozporován. Nyní jsou nachystány stanovy k poslání na soud, bude tak učiněno v nejbližším
možném termínu a bude změněn název na Klub rodičů – Slunečnice, z.s., dále proběhne předávání
účetnictví, protože paní Václavková nemá již prostor, aby účetnictví spolu vedla.
5. Volba nového účetního – účetnictví přebírá paní Korabová
6. Volba osoby zajišťující nákupy – byla zvolena paní Theisová
7. Volba osoby zajišťující autobusy pro výlety – zůstává paní Václavková
8. Mikuláš a Vánoce
Cena na dítě je stanovena v rozpočtu, zůstává stejná jako v loňském roce. Pokusíme se opět oslovit
rodiče, kdyby měli zájem a chuť pomoci s přípravou balíčků (kdyby chtěli něco dětem do balíčků
samostatně koupit (například figurky, čokoládu, sušenky, oplatky, bonbóny, čaje), nebo něco
vyrobit (perníčky,….) V případě, že by se rodiče aktivně zapojili, mohla by se částka rezervovaná
v rozpočtu na Mikulášskou nadílku po odhlasování členy přesunout na nákup hodnotnějšího
Vánočního dárku.
9. termín na další schůzku byl stanoven na 1. 12. 2016 v 15:30, kde by již mělo probíhat balení
mikulášských balíčků a proběhnout domluva na Vánoční dárky.
Zapsala dne 21. 9. 2016
Korabová, Theisová

