ZÁPIS z mimořádné schůzky členů Klubu rodičůSlunečnice, z.s., Albrechtická 85, Krnov
Termín konání:
Doba zahájení:
Místo konání:

7. 11. 2016
16:00 hodin
MŠ Slunečnice, Krnov, na adrese Albrechtická 1702/85, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Program schůzky rodičů:
1. Informace o transformaci schůzky
2. Vyúčtování loňského roku
3. Neuhrazené příspěvky za letošní rok
4. Rozpočet
5. Sběr vršků
6. Šachy
7. Narozeninové dorty
8. Mikuláš a Vánoce
9. Autobusy
10. Gymnastika
Přítomni:
Paní Abíd, Menzelová, Kohutová, Korabová, Šulyová, Theisová Siudová, Mališová, Ballayová,
Hropková, Pirklová
Byli přítomné také paní Měrková a Vávrová
1. Schůzku zahájila Tereza Korabová, oznámila přítomným, že proběhla změna z o.s. na spolek,
takže oficiální název klubu rodičů se mění na Klub rodičů – Slunečnice, z.s., s touto změnou
vyplývá ještě pár povinností, které je třeba dořešit:
1. nahlásit změny údajů kvůli fakturacím
2. přepis předsedy v bance
3. změna razítka
2. Členům byly podány informace o vyúčtování loňského roku – rodiče, kteří dlužili, byli vyzváni
k úhradě, ne u všech se daří částky vymáhat. Půlka nedoplatků za loňský rok byla již uhrazena,
někteří budou ještě jednou vyzváni k úhradě paní ředitelkou. Zbytek už není vymahatelný z důvodu
změn telefonních čísel a odstěhování se do jiného města. Na schůzce bylo jednohlasně
odsouhlaseno, že nebudou–li dluhy ze školního roku 2015 / 2016 ani po výzvě paní ředitelky
uhrazeny, nebudou již dále vymáhány.
Kultura byla vyúčtována a rodičům, jejichž děti ještě navštěvují školku, byly vráceny peníze
v hotovosti oproti podpisu, rodičům, jejichž děti už školku nenavštěvují, byli prostřednictvím
emailů vyzváni k zaslání účtu. Ozvala se půlka rodičů, kteří poskytli č. účtu, peníze jim byly
vráceny na daný účet. Dva rodiče nechali zůstatek klubu. Rodiče, kteří se neozvali tak jim přeplatek
vrácen nebyl a zůstává tedy klubu. Jedná se o výši 518,- Kč.
3. Letos už chybí pouze 6 neuhrazených příspěvků. Pokladník připraví učitelkám seznam dětí, jež
nemají uhrazeno, aby mohly rodiče informovat, aby byly platby co nejdříve uhrazeny všechny. Padl
návrh, že v případě neuhrazení finančního obnosu, budou rodiče vyzvání, aby donesli šťávu apod. a

podíleli se tak alespoň nějakým způsobem a v případě nějakého divadla budou vyzváni, aby buď
uhradili v hotovosti anebo dítě v daný den do školky nedávali. Toto jsme shledali jako jedno
z možných opatření, jak postupovat v případě, že nebude příspěvek uhrazen.
Většina rodičů uhradila příspěvky na celý rok, takže v druhé polovině školního roku nebude plateb
už tolik jako v tomto pololetí.
4. Rozpočet byl ještě upravován k návaznosti na odhlášení dětí ze školky, takže byl ponížen
z původního plánu příspěvku a vychází z reálného příjmu. U tří dětí ještě není jasný nástup, takže
do rozpočtu s jejich příspěvky není počítáno.
Letos se snažíme šetřit a vytvořit nějakou rezervu.
5. Aby nám vršky vzali, je třeba nasbírat 5 pytlů (není však jasné jak má být pytel velký), cena za
vršky netříděné je 7,- Kč za tříděné podle barev 8,- Kč. Musí se odvézt do Vrbna pod Pradědem kde
je sběrna. Zatím jsou nasbírány 2 pytle z loňského roku. Letos se pokusíme dosbírat pytle, aby se
mohly odvézt a byl z toho nějaký příjem. Uvažuje se, že pro další roky se sběr vršků zruší (případně
by mohl probíhat sběr na nějaký dobročinný účel – z důvodu edukace a vedení dětí k třízení
surovin).
6. Po té co jsme potkaly paní, která učí šachy ve školce, vyvstalo pár otázek, kdy paní říkala, že
platbu za děti bude šachový klub fakturovat klubu rodičů. Po prvních informacích ze školky bylo
řečeno, že platby budou hrazeny na účet šachového klubu tak, jak bylo v přihlášce. Někteří z rodičů
už tak učinili, takže klub hradit nic šachovému spolku nebude. Na účet klubu přišla jedna platba za
šachy, ta bude vrácena na účet zpět. Paní co šachy chodí učit, bude tato informace sdělena.
7. Oslavy narozenin, slaví se 4x do roka dle ročních období, vždy byl 1. dort do každé třídy.
V letošním roce byla vyzvána paní Bartošová, která přislíbila pečení dortů za materiál, ale
z osobních důvodů asi nebude moc dorty péci, bude se ještě zjišťovat. V předchozích letech byly
dotovány dorty z řad rodičů. Proto nebyla vždy vyložena velká částka na pořizování dortů. Pokud
by se dort kupoval z např. Dorky, pohybuje se tam cena za 1kg 250,- dle chuti dortu. Paní Pirklová
slíbila, že zjistí, jestli by Dorka neudělala cenu, či nebyla sponzorem - dá vědět. Paní Pirklová a
Mališová se rozhodli, že na dort přispějí ve výši 500,- Kč. Na podzimní a zimní oslavu narozenin.
8. Mikuláš – částka na dítě 35,- Kč paní Šulyová si vzala na starost oslovení rodičů jako v loňském
roce. Pokud se vybere dost sladkostí, nebude se z rozpočtu klubu již nic kupovat a peníze se ušetří
na jiné aktivity.
Vánoce – částka 50,- Kč na dítě, letošní rok bude dárek pro děti poskytnut formou daru, takže se
peníze vynaložené na pořízení dárků ušetří a budou vynaloženy na jiné aktivity.
Celkem máme 36 dětí, se kterými se počítá na Mikuláše a Vánoční dárky.
9. Bylo zjištěno, že v loňském roce jsme hradili faktury i za bruntálskou školku. Jako kompenzaci
navrhli, že letos se udělá akce pro děti, kterou zaplatí oni. Jednalo se v loňském roce o tři faktury.
Pro letošní rok jsme v komunikaci s paní Špirytovou, která vede účetnictví na bruntálské. Domluva
je taková, že hradíme celou částku autobusu a pošleme jim kopii faktury a oni na náš účet uhradí
půlku dané faktury. Takto už jedna platba proběhla v pořádku.
V případě většího výletu je nutné objednávat autobusy s pásy.
10. Platba za gymnastiku – vzhledem k tomu, že nyní je platba za sportovní aktivitu, kterou děti
mají v rámci školky 800,- Kč, a v loňském roce se z tohoto rozpočtu pořídila trampolína, která
nebyla určena pro potřeby kroužku, objevila se otázka, zda je nutné, aby část rodičů, nesla zvýšenou
finanční zátěž, která ne zcela souvisí s provozem kroužku, nebo aby byla částka tak vysoká.

Diskutabilní je pouze to, jestli je pak výše platby adekvátní vzhledem k míře využití náčiní v rámci
gymnastiky a zdaje i v budoucnu nutné takto nerovnoměrně zatížit vybranou část rodičů na úkor
potřeb jiných.
Byla-li by platba použitá na kroužek: vystoupení, odměny, pitný režim, náčiní, tvorba rezervy na
obnovu náčiní, odměna lektora, pravděpodobně by nebylo námitek. Paní učitelka Měrková
obhajovala platbu v dané výši, že z těchto peněz bylo vždy pořizováno sportovní náčiní, které by
školka pořídit nemohla. Díky tomu pak zbývá školce rezerva na nákup jiných pomůcek pro děti.
Samozřejmě, že nikdo nemá námitek, že by ostatní děti nemohly používat vybavení pořízené z
„rozpočtu gymnastiky“.
Termín další schůzky byl stanoven na 1.12.2016 15:30, kdy proběhne balení Mikulášských
balíčků.
Zapsala Korabová, Theisová dne 7. 11. 2016

