
Zápis ze schůze Spolku rodičů při MŠ Židlochovice 

Kdy: 4. 11. 2019 

Kde: třída Žabky 

Program 

1. Představení členů spolku a nového předsedy 

2. Představení programu spolku schůze spolku, rozpočet spolku 

3. Představení akcí pořádané spolkem 

4. Ostatní 

Ad. 1 byly představení členové spolku 

Předsedkyně: Mgr. Petra Dosedělová 

Jednatel: Mgr. Lucie Pazderská 

Hospodář: Martina Máca 

Další členové: Jitka Bartlová, Kateřina Klášterecká, Miroslava Šenkyříková, Iva Dufková, Lukáš 

Gryc (viz prezenční listina) 

Ostatní rodiče byli vyzváni k aktivní účasti ve spolku, případně jen k podílení se na konaných akcích 

jako „pomoc“. 

 

Ad. 2 plánovaný rozpočet pro rok 2019/2020 

Rozpočet pro tento školní rok je: 165 x 400 = 66000 

Předpokládané náklady: 

2x ročně autobus – 2 x 6000 = 12000  

Dýňobraní – 1000,-Kč 

Atletika 

- odměny na počet 100děti  

- dohodnuto bylo: Za splnění jednotlivých stanovišť bude diplom a perníkové nebo dřevěné 

medaile. První tři nejlepší budou dostávat odměnu světlo např.na kolo. 

Náklad:  perníkové medaile: 500,-Kč 

  Světlo na kolo: 69,- Kč 

  Příp. zdravá tyčinka: 15,- Kč 

Loučení s předškoláky – dárek, v hodnotě cca 200 pro každého předškoláka a náklady na 

občerstvení 5000,- 

56 předškolních dětí x 200 = 11200,-  

Zdravotníci: výjezd záchranné složky – cca 7000,  

občerstvení pro zdravotníky na stanoviště – 500,- 

Divadlo – 5000,- 

Plánovaná útrata na konkrétní akce: 44 530,-Kč 

 

V tomto rozpočtu je rezerva 21 470,-kč 



Rádi bychom toto peníze využili na výlet pro všechny děti do přírody (cca 6000), také jako příspěvek 

ke kulturnímu programu v MŠ – muzikoterapie (3000,-) a také nákup vánočního dárku do 

jednotlivých tříd podle požadavků p. učitelek v hodnotě 1500 (9000),-kč.  Zůstatek na účtu by byl 

3470,-Kč. 

 

Ad. 3 Akce 

Zdravotníci – organizuje spolek, je potřeba zajistit jednotlivá stanoviště.  

Termín: 24. 4. 2020 

Budou osloveni: doktoři se sanitkou, dětský lékař, lékárna, dentální hygiena 

Organizační podrobnosti budou řešeny na únorové schůzi spolku. 

Atletika – vymyslet dary a občerstvení a dopomoc rodičů na jednotlivé stanoviště. Opět budou 

hodnoceny tři disciplíny hod, skok a běh. Při vyhlašování budou děti dostávat medaile, diplomy a 

první tři nejlepší světlo na kolo. Za splnění všech disciplín budou děti dostávat zdravou tyčinku. 

Termín: 22. 5. 2020 

Piknik s divadlem – ke dni dětí, pondělí 1. 6. 2020. 

Loučení s předškoláky – dárek pro předškolní děti potřeby pro první třídu.  

Termín: 19. 6. 2020 

 

Atd. 4 Ostatní 

Diskuse s p. ředitelkou Annou Engliš, s p. uč. Janou Jančovou, a s p. uč. Ivetou Němcovou. 

Tématem byly: 

-  omluvenky nepřítomnosti dětí v MŠ sjednocení pro všechny třídy. Dohodnuto bylo, že dítě 

může být omluveno přímo p. učitelce a to buď telefonicky, emailem nebo informaci sdělit p. 

Heinrichové při odhlašování obědu. 

- Fungování webové stránky MŠ – jako dočasný kanál pro předání informací budou zřízeny 

facebookové stránky, které bude spravovat spolek rodičů. Nebudou zde vkládány žádné fotky, 

komentáře. Bude to pouze zdroj informací o dětí v mateřské škole. Postupně se zřídí webové 

stránky nové. 

- Fotky z jednotlivých tříd budou ukládány na rajce.net. Každá třída bude mít zřízenou svůj 

portál na ukládání s heslem. Heslo sdělí paní učitelky jednotlivých tříd. 

Diskuse s p.Bc. Renatou Heinrichovou 

- Odhlášení obědů, prosím provádějte formou: telefonem, emailem, příp. sms. Online 

odhlašovací systém nepoužívejte. 

- Je vždy nutné hlásit delší nepřítomnost dětí v Mš. Důvodem je nákup množství potravin a 

šetření nákladů. 

Další:  

Rádi bychom oslovili a vyřešili s městem Autobus – kdyby bylo možné koupit městský 

autobus…nebo jednou zaplatilo autobus mš spolek a druhý město. Tento návrh bude přednesen přímo 

vedení města. 

V Židlochovicích dne 4. 11. 2019  zapsala předsedkyně spolku Mgr. Petra Dosedělová 


