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Zápis ze Shromáždění rodičů Klubu rodičů a přátel školy  

při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 – Košíře, z. s.,  
3. 9. 2020 

 
 
Přítomni:  
 
Paní Jana Knappová – předsedkyně Klubu rodičů 
Členové – rodiče zastupující celkem 74 dětí ze 104 dětí do školky docházejících (1 plná moc) 
 
Omluveni: 
Paní Antje Stuchlik – auditor Klubu rodičů (dcera již nechodí do školky) 
Paní Klára Kašparová – hospodářka Klubu rodičů (zdravotní důvody) 
Paní Blanka Collis – jednatelka/zapisovatelka Klubu rodičů (dcera již nechodí do školky) 
 
Program: 
 
1) Uvítání paní ředitelkou 

• paní ředitelka přivítala rodiče jménem školky a představila provozní zaměstnankyně a 
pedagogický sbor:  
 

i) provozní zaměstnankyně 
Paní hospodářka Monika Brunátová 

 Paní školnice Jana Opičková 
 Paní kuchařky Marta Šrétrová a Adéla Drábková 
 Paní uklízečky Tetyana Chernyavska, Pavlína Tinková 
ii) pedagogický sbor 
 Ježci: Pavla Šedivá a Eliška Benešová, as. Alžběta Kočová 
 Sovičky: Iva Makaloušová a Naděžda Suchá, as. Tereza Jirsíková 
 Medvídci: Jana Vejmelková a Vendula Pošvicová, as. Maria Maculová 
 Lištičky: Alžběta Hobstová, Markéta Ditmarová, as. Ivana Bařinová  
    
2) Organizace školního roku 

• paní ředitelka informovala, že budou v MŠ 2 sanitární dny (23. 12. 2020 a 1. 4. 2021), ve 
kterých bude MŠ uzavřena 

• MŠ bude též uzavřena během voleb tj. 2. 10. popř. také 9. 10. 2020 (pokud bude probíhat 2. 
kolo voleb), již ve čtvrtek odpoledne se bude do školky navážet nábytek a připravovat 
prostory pro volby, proto, kdo má možnost, ať vyzvedne dítě po obědě 

• dále informovala o omezeném provozu během školních prázdnin tzn. že většinou jsou 
otevřené pouze dvě třídy (pokud je to možné, prosí nechat děti doma) 

 
3) Kroužky 

• paní ředitelka informovala, že všechny externí kroužky byly kvůli epidemiologické situaci 
zrušeny 

• zápisové archy budou vyvěšeny na nástěnce u vchodových dveří od středy 9. 9. 2020 – 
přednost mají starší děti (předškoláci) 

• ANGLIČTINA – se konat bude, platba přes účet KRPŠ 
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• PLAVÁNÍ – v bazénu Tuchlovice, MŠ s ním má dlouholeté dobré zkušenosti, zápisový arch 
bude na nástěnce v mezipatře (určeno přednostně pro předškoláky nebo děti bezpečně 
zvládající sebeobsluhu), začíná se ve středu 7. 10. 2020, podmínkou je přítomnost některých 
rodičů, kteří doprovází paní učitelky – na nástěnce bude vyvěšena též tabulka s termíny pro 
zapisování rodičů 

 
4) Hygiena 

• paní ředitelka apeluje na rodiče, aby naučili děti pravidlo po příchodu do třídy si nejprve 
umýt ruce 

 
5) Sběr papíru 

• 1x ročně probíhá sběr papíru, v týdnu 2. 11. - 9. 11. 2020 bude přistaven v areálu školky 
kontejner, informace budou na webu i na nástěnce 

 
6) Formuláře 

• na webu je k dispozici formulář pro omlouvání předškoláků, který se využívá při 
nepřítomnosti delší než 3 dny v době mimo školních prázdnin – odevzdává se paní 
hospodářce/paní ředitelce popř. ve třídě 

 
7) Představení Klubu rodičů 

• paní předsedkyně Jana Knappová představila Klub rodičů – k čemu slouží 
• příklady aktivit hrazených z KRPŠ: divadélka, předvánoční představení, rozloučení s 

předškoláky, celodenní výlet, polodenní výlety, dárky (Vánoce, Mikuláš) 
• aktivity jsou hrazeny z příspěvku rodičů, který platí všichni rodiče jednou za rok, a 

z případných sponzorských darů 
• kromě každoročního shromáždění (nyní) probíhají pravidelné (2x do roka) schůzky zástupců 

KRPŠ a vedení mateřské školy, během nichž dochází k doplnění a upřesnění plánovaných 
aktivit, všichni rodiče se mohou k aktivitám MŠ vyjádřit prostřednictvím zástupců tříd nebo 
mohou přijít na schůzky osobně 

• zápisy jsou zveřejňovány na webu školky a na nástěnce KRPŠ 
• letos bude ve výboru pokračovat předsedkyně (Jana Knappová, poslední rok) a pokladní 

(Klára Kašparová, poslední rok), vzhledem k odchodu dětí do škol je nutné zvolit nového 
zapisovatele a auditora 

 
8) Volba členů Rady rodičů (výboru KRPŠ) pro školní rok 2020/2021 

• nynější výbor: předsedkyně Jana Knappová, pokladní Klára Kašparová – schváleny 
jednohlasně 

• zapisovatel: Markéta Tazzer (Lištičky/Medvídci) zvolena do funkce (jednohlasně 
schváleno) 

• auditor: Salome Geregayová (Lištičky) zvolena do funkce (jednohlasně schváleno) 
 
9) Informace o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2019/2020 

• předsedkyně seznámila přítomné s výsledky hospodaření  
• minimální výše příspěvku byla 1700 Kč, za rok 2019/2020 se vybralo od rodičů cca 185 

tisíc Kč, s dalšími příjmy z přeplatků to dohromady dávalo cca 208 tisíc Kč 
• výdaje za rok 2019/2020 celkem cca 141 tisíc Kč, kvůli uzavření školky výbor rozhodl o 

vrácení přeplatku 550 Kč – část rodičů ponechala školce, za 32 dětí evidujeme převod do 
tohoto školního roku (kdo si již nepamatuje, jak se rozhodl s částkou naložit, je možné si 
ověřit u předsedkyně KRPŠ) 
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• informace o využití finančních prostředků (divadla 17 tisíc, vzdělávací akce – např. mobilní 
planetárium, bubnování – 13 tisíc, dárky 9 tisíc, loučení/upomínky předškoláci 18 tisíc, 
výlety – včetně obědů na výletě – 31 tisíc, drobné výdaje ve třídách 16 tisíc) 

• do začátku nového školního roku je na účtu cca 98 000 Kč 
• informace o hospodaření KRPŠ jsou k dispozici na webu MŠ 

(http://www.msperoutkova.cz/krps)  a na nástěnce KRPŠ ve vestibulu MŠ, všechny 
dokumenty, účtenky atd. lze prohlédnout u pokladíka 

• odhlasování a následné schválení výsledků hospodaření přítomnými členy Klubu rodičů  
(73- pro, 0 proti, 1 zdržel/a se hlasování) 

 
10) Hlasování o výši členského příspěvku 

• předsedkyně navrhla snížit částku na 1500,- Kč za dítě a školní rok (v posledních letech se 
dvakrát zvyšovala kvůli rostoucím nákladům) z důvodu nevyčerpání části příspěvků kvůli 
uzavření MŠ, ti, kteří si nechali převést nevyčerpanou část příspěvku z loňského školního 
roku, uhradí 950,- Kč 

• výše příspěvku byla odsouhlasena – jednohlasně schváleno 
• splatnost je do konce října 
• po dohodě s paní Kašparovou je možné rozložit platbu na dvě poloviny (do konce října a do 

konce února) 
• při platbě příspěvku KRPŠ tedy: platba příspěvku KRPŠ 1 dítě: 1 500,- Kč/ročně, 

splatnost do 30. 10. 2020 nebo možnost rozdělení: 750,-Kč/1. pololetí, splatnost 15. 10. 
2020 + 750 Kč/2. pololetí, splatnost 15. 2. 2021, na číslo účtu: 128002339/0800 

• uvádějte specifický symbol, který máte na platbu stravného a školného a důležité je platit na 
účet KRPŠ (na nástěnce a na webu MŠ https://www.msperoutkova.cz/klub-rodicu-s18CZ), 
který není shodný s účtem školky, kam se platí stravné a školné 

 
11) Odsouhlasení nakládání s přeplatky ze školních akcí a stravného 

• návrh představila předsedkyně Jana Knappová  
• případné nevyzvednuté přeplatky stravného dětí, které odchází do základní školy a jejichž 

rodiče hradí platby poštovní složenkou, budou převedeny na účet Klubu rodičů a použity na 
nákup hraček do školky – jednohlasně schváleno  

• po ukončení školní akce hrazené rodiči (ŠvP, plavání apod.) provede hospodářka MŠ 
vyúčtování celé akce a v případě přebytku: 
a) částky 150,- Kč za dítě (a nižší) odešle celkovou částku na účet Klubu rodičů (KRPŠ, č. ú. 
128002339/0800) 

   b) v případě částky 151,- Kč a více za dítě ji vrátí zpět rodičům 
• jednohlasně schváleno  

 
12) Odhlasování provozu MŠ od 7:00 do 17:00 

• návrh představila paní předsedkyně Jana Knappová 
• provoz v době 7:00-17:00 schválen – jednohlasně schváleno 

 
 
 
Zapsala Markéta Tazzer, dne 3. 9. 2020 
 


