
Zápis  z členské  schůze konané dne 24.9. 2020 

1. uvítání 
2. seznámení se Školním řádem 
3. co je SPRD? 
4. plán akcí 
5. kroužky 
6. sběrová akce 
7. diskuze, různé 
 
 
Ad1) 
Ředitelka přivítala přítomné rodiče. Vyjádřila upřímné poděkování všem a především nově 
nastoupivším, za trpělivost, báječnou podporu a spolupráci. 
 
Ad2) 
Ředitelka vypíchla důležité body ze Školního řádu,  

 rodiče jsou povinni oznámit změny telefonních čísel a čísla mít aktivní, 
adresy bydliště, pojišťovny. 

  Včasné vyzvedávání dětí. Po ukončení provozní doby se nevyzvednuté děti předávají 
sociální pracovnici za doprovodu měst. policie. 

 Platby  a jejich režim placení 

 Podpisy rodičů, že se seznámili se Š. řádem a respektují jej (dále viz. podpisová listina 
u učitelek) 

 Zvláštní pozornost byla věnována bodu  III. ze Školního řádu o ochraně zdraví dětí. 
V době „covidové“nepodceňovat rýmu, kašel, zvýšenou teplotu. Rodičům byly 
připomenuty infekční nemoci, bližší seznámení s jejich příznaky si mohou přečíst 
v šatnách dětí.  

 Zákonní zástupci jsou povinni hlásit MŠ, že dítě přišlo do kontaktu s infekční nemocí a 
dítě takto nemocné nesmí přivádět do kolektivu. Zároveň po vyléčení je nutné doložit 
potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě nejeví známky infekce. 

 Učitelka je oprávněna nepřijmout dítě s projevujícími  se příznaky nemoci. 
Ad3) 
SPRD je Spolek pro radost dětí při MŠ, dobrovolné sdružení rodičů a přátel školy. 
Hospodaření sdružení: 

 majetek sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy z akcí 

 výdaje jsou určeny zejména na materiální a finanční pomoc škole 

 výši příspěvku schvaluje shromáždění rodičů na členské schůzi 1x za rok 

 účetnictví vede zvolený pokladník .  

 příspěvky se vybírají 1x i v případě , že člen má více dětí v MŠ 

 účetnictvím procházejí všechny účty za akce organizované  mateř. školou  
 
 Ředitelka vyjádřila poděkování za dosavadní  dobrovolnou, neplacenou práci ve výboru p. 
Růžičkové. Zároveň vyzvala rodiče, kdo by byl ochotný převzít po p. Růžičkové zpracovávání 
agendy , aby se přihlásil u ředitelky školy. Jedná se o jednoduché účetnictví. 



Divadla,  která jsou pořádána v MŠ, se platí ze Spolku, ostatní jsou nadstandardní a doplácí 
se. 

Odsouhlasení výše příspěvku – 800,-Kč/na rodinu a rok 
Platby na účet SPRDu č. účtu 963067339/0800    
Do poznámek uveďte jméno dítěte, z jaké je třídy a za co je platba uhrazena  
( Novák, 1. tř.,SPRD) 
Termín platby příspěvku: do 13. 11. 2020 
 
Ad4) 
Plán Akcí  na pololetí se zpracovává a bude vyvěšen ve vestibulech a na web stránkách 
(www.materska-skola.com), 
 Plánované akce jsou v jednání a jejich termín bude včas upřesněn. Bohužel doba covidová 
může všechny plány změnit, zrušit. Přijímáme návrhy, typy na zajímavé exkurze či programy 
(zvířata, příroda, řemesla, povolání,…) 
 
Ad5) 

Přihlásit se mohou děti z předškolních tříd. Ve vestibulu pavilonu A je v oknech 

vyvěšena nabídka kroužků. 
 

1. Muzikoterapie                       1x/14 dní              400,-/rok   Jurašková 
2. Zumba                                     1x/14 dní              400,-/rok   Lipavská 
3. Keramický kr.                         1x/14 dní              900,-/rok   Kulková                                                                                                                  
4. Logopedická prevence          1x/14 dní             300,-/rok    Bičíková 
5. Kreativní kr.                            1x/14 dní              600,-/rok    Brdová 

  

Platby na účet SPRDu č. účtu 963067339/0800   do poznámek uveďte jméno dítěte, z jaké je 
třídy a za co je platba uhrazena (např.keramika, Novák ,3tř.) 
Termín platby: do 31. 10. 2020 
 
Ad6) 
MŠ je zapojena do soutěže ve sběru papíru a tetrapaků, rodiče mohou přinášet nasbíraný 
sběr do MŠ a ukládat jej ve sprchách v umývárně dětí nebo u vchodu u ředitelky školy. Pokud 
by měl někdo velký náklad, který je zbytečný překládat, lze jej rovnou odvézt do sběrny 
Kovošrotu v ul. Želivského, nahlásit, že sběr je pro MŠ Pastelka V Jablonci n. Nisou /pozor- 
Pastelka je i v LB/, obdrží lístek a MŠ vyplatí poštou částku. 
 
 
Ad7) Diskuse, návrhy   
                                                                                        
 
 
 Zapsala: Novotná Iva 
 
                                
 
 
                  

http://www.materska-skola.com/


 
 
 


