Zápis ze schůzky Spolku rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu (SRPŠ), Praha 6, IČO: 452 46 785,
navazující na třídní schůzku dne 21. 9. 2020
1. Úvodní slovo předsedkyně SRPŠ dr. Cibulkové, představení Spolku a jeho aktivit – hlavně
podpora vzdělávání dětí organizační a finanční, přispívání na kulturní aj. akce, vybavení školky
apod., povinnost 1x ročně uspořádat schůzi
2. Stanovy + veškeré informace – na webových stránkách školky v sekci SRPŠ
3. Rodiče všech dětí přijatých do MŠ se automaticky stávají členy SRPŠ, 1 dítě v MŠ = 1 hlas,
hlasování – orgán je usnášeníschopný při přítomnosti více než 40 % členů, vzhledem
k přítomnosti více než 40 % zák. zástupců (reálně 69 platných hlasů) je tato členská schůze
usnášeníschopná
4. Program členské schůze:
a. Odsouhlasení výše příspěvků do SRPŠ za rok 2020/2021 na 1 600 Kč pro všechny děti
(pro: 69 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0)
- platba na účet SRPŠ (uvedený na webu školky, 161476309/0800, VS = registrační
číslo dítěte)
b. Hospodaření – Ing. T. Horáková
i. V roce 2019/2020 hospodařilo SRPŠ s téměř 195 000 Kč, utraceno cca
134 000 Kč:
- 39 % program pro děti (divadla apod.)
- 32 % hračky (do tříd, na zahradu, dárky na Vánoce, vybavení třídy
ježků za 15 000 Kč, oprava keramické pece)
- 13 % předškoláci – pracovní sešity
- 8 500 Kč – akce (Advent, táborák apod.)
- 8 000 Kč výtvarné potřeby, kronika školky, výzdoba, dárky pro p.
učitelky apod.
- 407 Kč poplatky bance (akt. Česká spořitelna, odpouštění poplatků
do konce roku)
- Detailní přehled na nástěnce SRPŠ vedle ředitelny
Zůstatek cca 60 000 Kč (důvod COVID), z něj bylo/bude uhrazeno:
-

Zaplaceny hygienické potřeby (tradičně kupováno individuálně
rodiči)
- Zaplaceny sešitů pro předškoláky
- Ev. dovybavení školky
c. Volba členů: Voleni byli členové, kterým končilo dvouleté volební období:
i. Dr. Cibulková (předseda) – pro 68 hlasů, proti 0, zdržel se 1
ii. Ing. Horáková (pokladník, zástupce delfínů) – pro 68 hlasů, proti 0, zdržel se 1
iii. - T. Drvotová-Kloubková, DiS (zástupce Žabek) – platný člen
iv. - Dr. Tichá (zástupce Veverek) – pro 68 hlasů, proti 0, zdržel se 1
v. - Dr. Brunerová (zástupce Ježků) - pro 69 hlasů, proti 0, zdržel se 0
5. Ukončení členské schůze.

