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

11. 9. 2017
16:30 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 2017/2018
3. Sestavení rozpočtu na rok 20172018
4. Volba nového účetního
5. Volba osoby pro zajišťování nákupů
6. Volba osoby zajišťující autobusy pro výlety
7. Mikuláš a Vánoce
8. Sběr vršků a papírů
9. Seznámení s účetním stavem
10. Narozeninové dorty
11. Společné fotky
Schůzky se fyzicky účastnila:
Theisová, Menzelová, Václavková, Kohutová, Šulyová, Hanušová, Kociánová, Knotek,
Stachovcová, Špičková, Veličková, Ballayová, Abíd, Bikárová, Jalamasová
1. Seznámení nových rodičů s činností spolku
Schůzku zahájila paní Menzelová a společně s paní Theisovou předala rodičům informace
o tom co spolek dělá.
Z členských příspěvků jsou převážně hrazeny hygienické potřeby, pitný režim, výlety, dárky
školákům, Mikuláš, Vánoce, účetní apod.
Z příspěvků na kulturu se hradí kulturní akce, které jsou prostřednictvím školky provozovány jedná
se o divadélka, které 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.
2. Schválení výše plateb ve školním roce 2017/2018
Proběhlo hlasování ohledně schvalování členských a kulturních příspěvků.
Členský příspěvek byl stanoven na výši 700,- nenavyšuje se oproti loňskému roku.
Kulturnípříspěvek byl stanoven na výši:
600,- pro „maláčky“ - děti z první třídy - zůstává stejný jako v loňském roce
700,- pro „velčáky“ - děti z druhé třídy – navyšuje se o 100,- oproti loňskému roku z důvodu
častějších akcí.
Informace o tom, jakým způsobem mají být hrazeny dané částky, budou vyvěšeny na nástěnce
a každé dítě obdrží zmenšenou verzi.

3. Sestavení rozpočtu na rok 20172018
Sestavení rozpočtu – viz příloha č. 1
4. Volba nového účetního
Volba nového účetního – účetnictví přebírá paní Veličková
5. Volba osoby pro zajišťování nákupů
Volba osoby zajišťující nákupy – zůstává paní Theisová
6. Volba osoby zajišťující autobusy pro výlety
Volba osoby zajišťující autobusy pro výlety – zůstává paní Václavková
7. Mikuláš a Vánoce
Cena na dítě je stanovena v rozpočtu, zůstává stejná jako v loňském roce. I letos se pokusíme
oslovit rodiče o drobnosti do balíčku (cukrovinky,drobné dárečky jako pastelky, průpisky, reflexní
pásky...).
8. Sběr vršků a papíru
Vršky – rodiče byli informováni o sběru vršků, které sbíráme pro Dětské oddělení krnovské
nemocnice. Víčka sbíráme pouze od PET láhví a vhazujeme do určeného kontejneru.
Papír – i v tomto školním roce sbíráme papír, balíček o váze 2 kg můžou rodiče nechat pod
pergolou, větší množství můžou rodiče odvést přímo do Sběrného dvora na Albrechtické ulici.
Tam je nutno nahlásit, že sběr je pro Klub rodůčů Slunečnice. Poté rodiče obdrží doklad, který se
odevzdává paní učitelce.
Za papír děti opět dostávají razítka – 2 kg = 1 razítko.
9. Seznámení s účetním stavem
Paní Menzelová seznámila rodiče o účetním stavu a zůstatku z loňského roku.
10. Narozeninové dorty
I v tomto roce děti budou ve školce slavit 4x ročně narozeniny – podzim, zima, jaro a léto.
Jelikož již není možné nadále odebírat dorty od paní z loňského roku, zvažujeme nabídku
společnosti Martin Aston. Pan Knotek se nabídl, že zkusí poptat cenu.
11. Společné fotky
Rodiče vyjádřili nespokojenost s kvalitou fotek ze školky a také s provedením společné fotky
dětí. V letošním roce musíme oslovit fotografy s poptávkou na tablové a společné foto.
Zapsala dne 20.9. 2017 Kamila Menzelová

