
Zápis ze plenární schůze ze dne: 

- pátek 1.9.2017 v 8:00 hod Štěňata 

- úterý 5.9.2017 v 16:00 hod Broučci, Žabky, Ptáčata 

- čtvrtek 7.9.2017 v 16:00 hod Koťata, Rybičky, Medvídci, Štěňata 

Schůzka se uskutečnila v budově MŠ. Schůzi vedly učitelky nebo zástupci z řad 
výboru spolku MŠ. 

Program: 

1. schválení programu plenární schůze 

2. představení stávajícího výboru 

3. zpráva o hospodaření za rok 2016-2017 

4. návrh příspěvku a jeho schválení pro školní rok 2017-2018, rozpočet spolku 

5. připravované akce pro školní rok 2017-2018 + navrhované příspěvky na akce 

6. oznámení o ukončení některých členů výboru - odchod dětí za ZŠ, výzva pro 
rodiče dětí MŠ, aby pracovali ve výboru spolku. 

 

 

1. Program byl schválen bez výhrad. 

2. Byl představen výbor spolku:  

Předsedkyně: Daniela Tichá, jednatelka: Lucie Pazderská, hospodářka: Martina Máca 

 Další členové: Lukáš Gryc (přijat na konci školního roku 2016-2017), Dagmar 
Jarošová 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2016-2017 byla schválena bez připomínek. 

4. Návrh příspěvku a jeho schválení pro školní rok 2017-2018, rozpočet spolku na rok  

2017-2018 byl schválen bez připomínek. 

Plenární zasedání odsouhlasilo rodičovský příspěvek ve výši 500 Kč na školní rok. 
Rodiče mohou zaplatit příspěvek ve dvou splátkách a to do konce listopadu 2017 a 
dále do konce února 2018. 



Schváleno bez připomínek. 

6. Připravované akce pro školní rok 2017-2018 - rodiče byli stručně seznámeni s 
připravovanými akcemi na školní rok 2017-2018 + návrhy příspěvků na dané akce, 
dárky, dopravné, apod. Podrobněji si mohli nastudovat příspěvky v přiloženém 
dokumentu, který byl k dispozici ve všech oddělení MŠ. 

Schváleno bez připomínek. 

7. oznámení o ukončení některých členů výboru: 

Členové Ivana Flajšinerová, Naďa Schovancová a Karel Svoboda ukončili činnost k 
31.6.2017 důsledkem odchodu dětí do ZŠ. 

Mluvčí spolku vyzvali rodiče k práci ve výboru spolku + rodiče se mohli zapsat do 
přiloženého formuláře ve všech oddělení MŠ. 

Zapsala 12.9. 2017 Daniela Tichá, předsedkyně spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


