Zápis ze schůze SRPŠ MŠ Na Dlouhé lánu
Účastníci

Datum

Eva Fulínová (ředitelka MŠ Na Dlouhém lánu)
Alena Vlčková (zástupkyně ředitelky MŠ Na Dlouhém lánu)
Eva Kupčová (předsedkyně SRPŠ, třída Žabek)
Soňa Remešová (pokladník SRPŠ, třída Veverek)
Jana Suvandžievová (třída Berušek)
Petra Mračková (třída Berušek a Žabek)
Hana Včelařová (třída Berušek)
Martina Galušková (třída Ježečků)
9.2.2015

Diskutováno
1. MŠ představila plánové akce
• 11/2 Divadlo – O panovačném sněhulákovi
• 26/2 Masopustní karneval, nákup drobností (konfety, …)
• 3/3 + ještě 1x Rudolfinum - Berušky
• 17/3 Divadlo – O Červené Karkulce
• Velikonoční dílna – koordinuje pí. uč. Markéta Mašková, pí. ředitelka zjistí, zda na
akci bude opět možné čerpat grant + nákup materiálu za cca 5-6.000Kč
• 16/4 Fotograf, 220Kč / 1 dítě (plně hradí rodiče)
• 29/4 Divadlo - Světadíly
• 10/5 Den matek, nákup materiálu na výrobu dárečků
• 12/5 Eko akce Kráva a kůň, cca 5.000Kč
• 28/5 Výlet do Vodního parku Čábárna, předpokladem je platba dopravy z fondu SRPŠ
a vstupného samostatně rodiči
• 1/6 Mezinárodní den dětí, nákup drobných dárků
• 8/6 Rozlučka s předškoláky (35 dětí) – tablo 650Kč, kniha 50Kč/ks, šerpa 50Kč/ks,
zahradní slavnost (občerstvení pro děti a rodiče) cca 2-3.000Kč
• Návštěva hudební školy
• BESIP, Policie
• Celé Česko čte dětem, vyrobeno 96 deníčků
2. MŠ informovala
• V létě proběhne rekonstrukce (kuchyň, interiéry, střecha), možná také zateplení
3. Účetnictví a pokladna
• Aktuální stav, nyní na účtu cca 43.000Kč, po odečtení akcí (viz výše) zbyde cca
20.000Kč – návrh na nákup sportovních věcí na zahradu a flipchartu pro přednášky
• Nezaplatilo 11 rodičů, pí. Remešová je osloví
• Účet zachován u ČS
• Zřízeno internetové bankovnictví – přístup pí. Remešová, pí. Kupčová a paní ředitelka
• Vrácení poměrné částky pí. Vrané
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4. Aktuální stav nových stanov
• JUDr. Kloučková (Žabičky) připravila návrh stanov dle nového OZ
• Po finalizaci stanov budou oficiálně zaevidovány u notáře
• Potřeba vyrobit nové razítko na „Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu“

Závěry a následující kroky
Č.
1.

Krok
Revize návrhu nových stanov SRPŠ

2.

Termín následující schůze

Zodpovědný/á
všichni, zaslání
komentářů a podnětů
pí. Kupčové
všichni

Zapsala: Martina Galušková
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Do kdy
15.3.2015

20.4.2015
v 17:15

