Jednání výboru Sdružení rodičů Klubíčko – 3. 11. 2016
ZÁPIS
PŘÍTOMNI Z ŘAD
ČLENŮ VÝBORU

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

OMLUVENI

Pí. Marešová

HOSTÉ

pí. Horázná a pí. Jelénková

Témata programu
INFORMACE O ZMĚNĚ ÚČETNÍ SDRUŽENÍ RODIČŮ KLUBÍČKO
DISKUSE

Paní Hokůvová představila členům výboru paní Alenu Jelénkovou, která převzala účetnictví
Sdružení rodičů Klubíčko z.s. po paní Humhalové.
ZÁVĚRY

Výbor byl informován o změně paní účetní Sdružení rodičů Klubíčko z.s.
INFORMACE O NOVÉM ÚČTU SDRUŽENÍ RODIČŮ KLUBÍČKO A ZRUŠENÍ STARÝCH ÚČTŮ U ČSOB
DISKUSE

Paní Hokůvová podala účastníkům jednání informace ohledně založení nového účtu u Fio banky.
Dále seznámila členy výboru s tím, že oba staré účty u ČSOB jsou momentálně ve výpovědní lhůtě.
Účet Klubíčka bude zrušen na konci listopadu 2016, účet k autu 31. 12. 2016.
ZÁVĚRY

Výbor byl seznámen o stavu účtů Sdružení rodičů Klubíčko z.s.
PŘEDLOŽENÍ ROZPOČTU NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017. HLASOVÁNÍ O ROZPOČTU
DISKUSE

Paní Jelénková s paní Hokůvovou předložily členům výboru návrh rozpočtu na školní rok 2016/2017
(viz. příloha). Zodpověděly dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu. Poté přistoupil výbor
k hlasování o předloženém návrhu rozpočtu.
ZÁVĚRY

Výbor schválil předložený návrh rozpočtu na rok 2016/2017.
HLASOVÁNÍ: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

INFORMACE O PODZIMNÍCH AKCÍCH V MŠ ŠTÍBROVA
DISKUSE

Paní Hokůvová spolu s paní ředitelkou Horáznou informovaly přítomné o proběhlé akci s názvem
Drakiáda, která byla uspořádána jako poděkování mateřské škole Letců za dar, který na jaře MŠ
Letců věnovala naší mateřské škole. (Dar byl využit na vybavení nové muzikoterapeutické
místnosti.) Drakiády se kromě dětí z MŠ Kbely zúčastnili také děti a rodiče z MŠ Štíbrova.
Dále byli členové výboru obeznámeni s akcemi, které se v MŠ chystají do konce kalendářního roku.
Jde o tyto akce: divadlo pro prvňáčky, Mikuláš, vánoční besídky v jednotlivých třídách, spinkání ve
školce a mobilní planetárium.
ZÁVĚRY

Výbor byl seznámen s podzimními akcemi mateřské školy.

PODNĚTY OD RODIČŮ
DISKUSE

Rodiče vyjádřili přání více se seznámit s prostory mateřské školy. Zvláště by je zajímal nový bílý
pokoj a muzikoterapeutická místnost. Ale i ostatní prostory MŠ jako je sauna, jednotlivé třídy atd.

