Zápis z valné hromady Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova (dále jen Spolek rodičů)
konané dne 16. 10. 2019
Místo konání: MŠ Parléřova, Parléřova 2a, Praha 6
Přítomni: viz prezenční listina
1) Ředitelka MŠ Renata Ležalová přivítala přítomné rodiče a uvedla, nač se bude školka pod
jejím vedením zaměřovat.
2) Předsedkyně výboru Adriana Kvítková stručně představila náplň Spolku rodičů.
Informovala také o odpoledních akcích, které bude Spolek rodičů do konce roku 2019
pomáhat organizovat. Jsou to svatomartinská slavnost (7. 11. od 16.00) a rozsvícení
vánočního stromu (3. 12. odpoledne).
3) Členka výboru Markéta Radkovská seznámila přítomné s účely, na které je využíván
členský příspěvek. Jedná se především o vánoční nadílku (nákup hraček, knížek apod.) pro
jednotlivé třídy, divadelní představení ve školce, speciální program ke dni dětí a při
rozloučení s předškoláky, výtvarné a hudební pomůcky, mikulášský balíček nebo
příspěvek na vybavení školkové zahrady.
4) Pokladní spolku Petra Václavíková informovala přítomné o hospodaření Spolku rodičů ve
školním roce 2018/2019 a o jeho finanční situaci k 15. 10. 2019. K tomuto datu bylo
133.367,50 Kč na bankovním účtu a 9.012 Kč v pokladně. Podrobné informace o
hospodaření Spolku rodičů jsou k dispozici u hospodářky MŠ Petry Václavíkové.
5) Valná hromada hlasovala o výši členského příspěvku. Příspěvek ve výši 1000 Kč na
pololetí za dítě byl řádně schválen nadpoloviční většinou přítomných členů (nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel). Platbu za první pololetí je třeba uhradit do 30. 11. 2019, platba
za druhé pololetí je splatná do 31. 3. 2020. Spolek má od srpna 2019 nové číslo účtu, a to
231004260/0600. Platební údaje (včetně variabilního symbolu) dostanou rodiče vytištěné
od třídních učitelek. Předsedkyně spolku informovala, že ke změně účtu došlo z důvodu
úspory na bankovních poplatcích, přechodem z Komerční banky k MONETA Money Bank
spolek na poplatcích ušetří necelých 5 tis. Kč ročně, jelikož nový účet je veden bez
poplatku.
6) Valná hromada hlasovala o nové člence výboru Adéle Lapáčkové. Její členství (s účinností
od 1. 7. 2020) řádně schválila nadpoloviční většina přítomných členů (nikdo nebyl proti,
jeden člen se zdržel). Předsedkyně spolu informovala valnou hromadu, že členství ve
spolku je bez nároku na odměnu. Ve výboru tak mají oficiální či neoficiální zastoupení
rodiče všech dětí s výjimkou rodičů prvňáčků: 2. třída – P. Václavíková, 3. třída – A.
Kvítková a A. Lapáčková, 4. třída – M. Radkovská. Členky výboru by velmi uvítaly,
pokud by se do činnosti výboru zapojil i zástupce rodičů za 1. třídu. Případní zájemci nechť
kontaktují předsedkyni Spolku rodičů nebo informují třídní učitelky. Velmi vítána je i
příležitostná pomoc rodičů při organizaci odpoledních akcí, zejména zapojení do
„šťastných buchet“.
7) Pokladní spolku Petra Václavíková informovala, že s ohledem na to, že plateb za školní
akce (divadla, výlety apod.), kterých se mimo budovu školky účastní děti ze 3. a 4. třídy je
méně, nebude se letos vybírat jednorázová záloha 500 Kč, z níž byly v minulosti vstupy na
jednotlivé akce hrazeny.

8) Ředitelka MŠ rodiče seznámila s aktualizovaným školním řádem a školním vzdělávacím
programem. V případě potřeby se mohou rodiče obrátit na ředitelku MŠ v konzultačních
hodinách.
9) Ředitelka MŠ požádala rodiče o součinnost při zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, a to
zejména při vstupu do školky (zvonky a videokamery), zajištění zahrady. Při zvonění u
vstupu je třeba, aby se přítomné osoby ukázaly do kamery, jinak nebudou vpuštěny do
budovy.
10) Ředitelka MŠ připomenula, že pro předškoláky platí povinné předškolní vzdělávání v čase
8.15-12.15. Pokud budou předškoláci nepřítomní déle než pět dní, je třeba vyplnit u
třídních učitelek omluvný list dítěte. Nepřítomnost či pozdější příchod dětí je nutné
omlouvat ráno do 8.00 – platí pro všechny děti.
11) Dále ředitelka MŠ apelovala na včasné příchody dětí do školky a upozornila na následky
pozdního vyzvednutí (kontakt OSPOD, vznik odpovědnosti za škodu – přesčasová práce
přítomné učitelky) – vždy je tedy nutné včas kontaktovat školku a oznámit případnou
mimořádnou událost, proč není možné dítě vyzvednout do 17:15. Dále přítomné seznámila
s možným následkem neplacení školného, stravného či porušování školního řádu, kterým
může být i ukončení vzdělávání dítěte
12) Ředitelka MŠ podrobněji informovala o školním vzdělávacím programu, nově je zaměřen
i na logopedickou prevenci.
13) Zástupkyně ředitelky MŠ D. Faltusová informovala o plánu školních akcí pro školní rok
2019/2020
14) Ředitelka MŠ informovala rodiče, že stavba zahradního altánu (iniciovaná předchozí
ředitelkou MŠ Věrou Holušovou) proběhne na jaře 2020, všechna potřebná povolení od
příslušných orgánů veřejné správy již má k dispozici. A dále informovala o nákupu nových
pomůcek do tříd - tělovýchovných (balančních) a logopedických pomůcek, notebooků a
tiskárny (z projektu šablony).
15) Ředitelka MŠ odkázala rodiče, kteří by chtěli poskytnout školce sponzorský dar (lze na
konkrétní účel nebo na určitou třídu, např. nové vybavení nábytkem v 1. třídě), na
hospodářku MŠ. Ta může v případě zájmu vystavit potvrzení o poskytnutí sponzorského
daru.

Zapsala:
Adriana Kvítková
Zápis ověřily:
Markéta Radkovská
Petra Václavíková
Příloha: prezenční listina

