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Zápis se schůze výboru ze dne 31.10.2017 

Výbor se sešel v tomto složení: 

Daniela Tichá, Lucie Pazderská, Dagmar Jarošová, Lukáš Gryc 

omluvena: Martina Máca 

přijat nový člen (červen 2017):  Lukáš Gryc 

hosté:  Dagmar Krkavcová, ředitelka MŠ, vedoucí školní jídelny Renata Heinrichová,  

asi 20 rodičů ochotných pomáhat při akcích Spolku 

členové, kteří ukončili činnost 31.6.2016 důsledkem odchodu dětí do ZŠ: 

Ivana Flajšigerová,  Naďa Schovancová, Karel Svoboda 

Program: 

1/ Informace o hospodaření SR v roce 2017-2018 

2/ Rozvrh plánovaných akcí 

3/  Příspěvky na plánované akce 

4/  Ostatní, dle diskuse  

 

 

1/ Předsedkyně spolku prezentovala v dokumentu MS Excel kompletní přehled hospodaření s 
penězi spolku pro tento školní rok 2016/2017. 

2/ Rozvrh plánovaných akcí:  

27/4/2018 Program s hasiči - práce hasičů, první pomoc, soutěže s plněním úkolů, apod. 

  Organizační zajištění, zakoupení drobných odměn pro všechny zúčastněné. 

27/5/2018 Další ročník atletiky - 3 stanoviště, doprovodný program zdravá výživa,  

  sportovní ukázka, apod.,  

  Organizační zajištění, zakoupení odměn pro vítěze i všechny zúčastněné. 
   

22/6/2018 Loučení s předškoláky - kulturní program pro předškoláky, zakoupení dárku,   

  na rozloučenou. Organizační zajištění. 

4/ příspěvky na plánované akce 

* podzim - dárky na narozeniny (dřevená skládačka - stojánek na tužky, který si mohou 
pomalovat přiloženými barvičkami) 
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*  Vánoce - zakoupení větší hračky do každého ze sedmi oddělení  (odrážedla, kola) 

* Program s hasiči  - zakoupení drobné odměny - relfexní prvky, ….., příspěvek některým 
zúčastněným dle domluvy, zakoupení tématické hračky do všech oddělení . 

* Atletika - odměny pro vítěze + všechny zúčastněné - zdravá cukrovinka, sportovní potřeby, 
příspěvek na občerstvení 

* Loučení s předškoláky - dárek na rozloučenou - dárky na svačinu, příspěvek na kulturní 
program. 

* Popř. dále příspěvek na autobus, vstupné dle vybrané akce. 

5/ ostatní 

Diskuse s vedoucí školní jídelny, dotazy na paní ředitelku MŠ, předškoláci, přípravný ročník, 
apod. Zhodnocení výzvy umístěné ve všech oddělení MŠ, ve které se rodiče dětí mohli přihlásit 
k výpomoci na některé jarní akce, přihlásilo se celkem asi dvacet rodičů, kteří budou emailem či 
telefonicky kontaktováni, aby mohli pomoci dle svých časových možností. 

Zapsala 5.11. 2017 Daniela Tichá 

 

 


