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

15.3.2017
16:00 hodin
MŠ Slunečnice, Krnov, na adrese Albrechtická 1702/85, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Program schůzky rodičů:
1. Vršky
2. Neuhrazené příspěvky za 2 pololetí
3. Čerpání rozpočtu a jeho přehled
4. Výběr triček pro předškoláky
5. Dorty jaro/léto
6. Prosba rodičů – zničené oblečení
Schůzky se zúčastnila:
Menzelová, Mališová, Theisová, Korabová, Kohutová, Šulyová, Sovadinová, Biskupová
Přítomné byly také paní učitelka Měrková a školní asistentka Červínková.
1. Schůzku zahájila paní Menzelová, informovala rodiče o stavu a počtu vršků, které se v naší škole
nasbíraly. Zároveň informovala o emailu, který poslal pan Zdeněk Chroboczek – viz příloha č. 1.
Vršky mají být věnovány na dětské oddělení krnovské nemocnice.
Všichni zúčastnění souhlasili, že se pan Chroboczek kontaktuje a vršky se mu předají, nadále vršky
budeme sbírat a děti budou informováni, že sbírají vršky pro nemocné děti v naší nemocnici.
2. Paní Korabová nás informovala o neuhrazených příspěvcích, již předem informovala a požádala
paní učitelky o spolupráci při vybírání poplatků. Rodiče byli vyzváni k úhradě, někteří úhradu
přislíbili hned, jiní se domluvili na postupném splácení.
V prvním pololetí byly vybrány příspěvky jak SPRŠ tak na kulturu, od všech rodičů přihlášených
dětí, nevznikají tak žádné nedoplatky z prvního pololetí.
Ke konci května 2017 se udělá stop stav a proběhne vyúčtování kultury, kdy se nevyčerpané finance
vrátí zpět rodičům na jejich účty (platby se budou zasílat na účty, ze kterých byly zaslány dané
platby) a emailem bude zaslán přehled vyúčtování. V případě, že budou nedoplatky, budou rodiče
vyzvání k úhradě do konce června 2017.
3. Paní Korabová zároveň informovala o čerpání rozpočtu. Díky sponzorským darům rodičů
(Vánoce, Mikuláš + narozeninové dorty) se nám daří vytvořit finanční rezervu. Paní učitelka
Měrková se informovala o stav financí, aby věděla, zda děti z 2. třídy mohou podnikat krátké výlety
autobusem nebo vlakem.
4. Výběr triček a šerp pro školáky nechali rodiče výhradně na paní učitelce Měrkové, která vybere
motiv, barvu a potisk. Zároveň rovnou trička objedná.
5. I tentokrát se našli rodiče, kteří rádi přispějí na narozeninové dorty. Zato rodičům, kteří poskytli
finanční částku na dort děkujeme. Došlo, kde změně, kdy bylo počítáno s jinou částkou v rozpočtu
na dorty, kdy měla péct dorty maminka, která by si účtovala pouze materiál, který byl třeba na dort.

Vzhledem k tomu, že se dorty berou od pekařky, která si účtuje jinou cenu nebyl by nato dostatek
financí v rozpočtu.
Proto prosíme, kdyby se našla maminka, která peče a je ochotná dětem 4x do roka upéct dort za
nákup materiálu budeme rádi.
6. Rodiče začali upozorňvat, že děti mívají na obečení rozřezané díry (bundy i kalhoty v oblasti
hýždí). Pravděpodobně je někdě, kde děti často usedají, nějaký ostrý dílec. Na oblečení tak vznikají
velké škody, zároveň se blíží období, kdy děti začnou nosit lehčí oblečení a hrozí zranění. Poprosili
jsme paní učitelku Měrkovou, aby toto zajistili.
Dne 16.3. 2017 zapsala Kamila Menzelová

