Jednání výboru Sdružení rodičů Klubíčko – 28. 2. 2017
ZÁPIS
PŘÍTOMNI Z ŘAD
ČLENŮ VÝBORU

Pí. Kiliesová, pí. Marešová, pí. Skopcová, p. Tomáš a pí. Hokůvová

OMLUVENI

Pí. Váradi

HOSTÉ

pí. Horázná a pí. Jelénková

Témata programu
INFORMACE O HOSPODAŘENÍ V PRVNÍM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU. HLASOVÁNÍ O ZBÝVAJÍCÍCH
FINANCÍCH Z VÁNOČNÍHO ROZPOČTU.
Paní Jelénková informovala přítomné o čerpání financí v průběhu prvního pololetí
školního roku 2016/2017. Třídám Mravenci a Zajíčci zbyly peníze určené na vánoční
DISKUSE
dárky (hromadné). Byl podán návrh na hlasování o možnosti využít zbývající peníze
na zakoupení vybavení/hraček do těchto tříd.
Výbor schválil předložený návrh na užití zbývajících financí z kapitoly rozpočtu
ZÁVĚRY
Vánoce na nákup vybavení/hraček do tříd Zajíčci a Mravenci.
HLASOVÁNÍ Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

INFORMACE O PLATBÁCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A SNÍŽENÍ POČTU ČLENŮ SDRUŽENÍ.
PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU NA DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY V ROZPOČTU NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Z DARŮ PRO SDRUŽENÍ KLUBÍČKO. HLASOVÁNÍ.
Výbor byl seznámen se skutečností, že na členských příspěvcích bude vybráno méně
peněz, než se původně počítalo v rozpočtu schváleném na podzim 2016. Důvodem je
DISKUSE
méně přihlášených členů. V současné chvíli se zdá, že na příspěvcích bude vybráno
přibližně o 3 000 Kč méně. Bylo navrženo, aby chybějící částka byla do rozpočtu
doplněna z darů, a to proto, aby se nemusely krátit jednotlivé položky rozpočtu.
Výbor schválil možnost doplnit rozpočet na školní rok 2016/2017 z darů Sdružení
ZÁVĚRY
rodičů Klubíčko.
HLASOVÁNÍ Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

HLASOVÁNÍ O RELOKACI FINANCÍ Z KAPITOLY KULTURA DO KAPITOLY TŘÍDNÍ PENÍZE PRO TŘÍDU
HRÁŠCI.
Ve třídě Hrášci zůstávají v rozpočtu velké přebytky v kapitole Kultura. Jde o
specifickou třídu, která kulturní akce navštěvuje méně, než ostatní třídy. Byl
DISKUSE
předložen návrh, aby přebytky byly přesunuty do kapitoly Třídní peníze, aby je mohli
Hrášci využít např. na zakoupení odměn pro děti, kterých mají velkou spotřebu.
Výbor schválil návrh na přesunutí financí v rozpočtu třídy Hrášci z kapitoly Kultura do
ZÁVĚRY
kapitoly Třídní peníze.
HLASOVÁNÍ Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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INFORMACE O USKUTEČNĚNÝCH A CHYSTANÝCH AKCÍCH V MŠ ŠTÍBROVA

DISKUSE

Přítomní byli informováni o uskutečněných akcích v prvním pololetí školního roku. Šlo
o tyto akce: Mikuláš, vánoční besídky v jednotlivých třídách (spojené s prohlídkou
Bílého pokoje a muzikoterapeutické místnosti), vánoční nadílka, zimní ozdravný pobyt
a Masopust. Dále se dozvěděli o akcích, které chystáme na druhé pololetí školního
roku. Nejdříve se uskuteční jarní ozdravný pobyt, dále se chystáme na celodenní výlet
do Soběhrd a také proběhnou tradiční Dětský den a loučení s předškoláky.
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