
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ A PŘATEL PŘI MŠ BRNO,
BRECHTOVA  6, 

Spolek: Spolek rodičů a přátel při MŠ Brno, Brechtova 6, IČ: 708 53 754

Místo konání členské schůze: v sídle spolku v mateřské škole na adrese Brechtova 6, 
Brno, 638 00, ve třídě : „Berušky“

Čas konání členské schůze: 26.září 2017 v 16.30 hod

Zasedání členské schůze řádně svolala Mgr. Ivana Horká, ředitelka mateřské školy,  a
to dne 8. září 2017 vyvěšením oznámení data, místa a pořadu jejího zasedání na nástěnkách
všech tříd mateřské školy.

Program členské schůze: I. Podmínky logopedie ve škole
II. Představení kolektivu mateřské školy
III. Volba výboru spolku
IV. Vyúčtování činnosti spolku za školní rok 2016/2017
V. Dotazy rodičů k dokumentům školy (školní řád, 
školní vzdělávací program, roční plán, stanovy spolku)
VI. Seznámení s programem konzultačních hodin ve 
třídách
VII. Nabízené aktivity v rámci výchovné činnosti školy
VIII. Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

1. Členskou schůzi  zahájila  ředitelka mateřské školy Mgr.  Ivana Horká (dále jen jako
"paní  ředitelka"),  která  zasedání  členské  schůze  svolala  a  představila  kolektiv
mateřské školy (dále také jen jako "MŠ")

2. Paní ředitelka seznámila schůzi s podmínkami logopedie v MŠ. Představila novou paní
logopedku působící ve škole  paní Mgr. Xenie Psotová (dále jen jako "paní logopedka).
Paní logopedka schůzi sdělila, že od úterý 3.10.2017 bude dětem, jejíž rodiče projeví
zájem vyplněním žádosti, která je k dispozici u paních učitelek v jednotlivých třídách
MŠ, provádět základní logopedické vyšetření, jehož výsledkem bude doporučení, zda
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dítě má navštěvovat logopedii  či  nikoliv.  Logopedie bude v MŠ probíhat ode dne
17.10.2017 vždy v úterý od 14.00hod do 16.00hod  v prostorách knihovny MŠ. Podle
počtu zájemců budou děti navštěvovat logopedii buď jednou týdně nebo jednou za
čtrnáct dnů, a to vždy v doprovodu rodičů nebo jiného rodinného příslušníka.

3. Schůze schválila stávající členy výboru, a to:

 Revizor účtu: paní Rušarová - telefonní číslo: 776 750 441

 za třídu Ptáčci: paní Maliňáková - telefonní číslo: 776 782 862

 za třídu Motýlci: paní Linhartová - telefonní číslo: 721 252 963

 za třídu Berušky: paní Malenovská - telefonní číslo: 731 466 092

 za třídu Koťátka: paní Horská-  telefonní číslo: 778 007 057

 za třídu Sluníčka: paní Kučerová - telefonní číslo: 605 236 613

4. Paní předsedkyně spolku paní učitelka Lenka Karolyiová (dále jen jako "předsedkyně
spolku") seznámila schůzi s vyúčtováním činnosti spolku za školní rok 2016/2017 a
proběhlo hlasování  o  výši  ročního  členského příspěvku na činnost  spolku za  školní  rok
2017/2018, jeho splatnosti a způsobu úhrady. Schůzi bylo jednomyslně schváleno, že  výše
ročního  členského  příspěvku  za  školní  rok  2017/2018  zůstane  stejná  jako  v  předešlém
školním  roce,  tj.  2.200,-Kč  pro  rodiče  předškoláků  za  každého  předškoláka,  který
navštěvuje MŠ, a 1.700,-Kč pro rodiče ostatních dětí za každé dítě, které navštěvuje MŠ a
není  předškolákem.  Splatnost  příspěvku  je  v  poloviční  výši,  tj.  ve  výši  1.100,-Kč  za
předškoláky a ve výši 850,-Kč za ostatní děti, do dne 10.10.2017, a ve zbývající výši, tj.  ve
výši 1.100,-Kč za předškoláky a ve výši 850,-Kč za ostatní děti, do dne 10.1.2018. Je možné
zaplatit  příspěvek  v  celé  výši  jednorázově  do  10.10.2017.  Příspěvek  se  bude  platit
bezhotovostním převodem na účet spolku č. 200018424/0300.

5. Předsedkyně  spolku  obeznámila  schůzi  s  akcemi  pro  děti,  zejména  divadelními
přestaveními,  na  které  budou  děti  jezdit  buď  autobusem  objednaným  MŠ  nebo
divadla přijedou do MŠ, kde představení proběhnou.

6. Následovaly dotazy z řad členů spolku-rodičů. 

 Na otázku, jak se plánovaná rekonstrukce kuchyně MŠ dotkne provozu
MŠ,  odpověděla  paní  ředitelka,  že  rekonstrukce  je  plánovaná  na
období od 1.7. do 31.8.2018, a pokud se podaří plán dodržet, školka
bude po celé toto období (letní prázdniny) uzavřena.

 Na  otázku  sběru  starého  papíru  odpověděla  paní  ředitelka,  že  je
možné starý papír nosit do MŠ.

 Na  otázku,  zda  budou  mít  děti  znovu  možnost  jezdit  lyžovat  s
Lemurem,  odpověděla  paní  asistentka  Černá,  že   lyžování  probíhat
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bude, autobus bude jezdit znovu od MŠ a konkrétní den v týdnu, kdy
se  bude  jezdit,  bude  ještě  upřesněn.  Podrobnosti  jsou  uvedeny  na
webové stránce www.lemur-detem.cz

7. Členům  spolku  byly  sděleny  podrobnosti  o  kroužku  angličtiny,  který  bude  v
prostorách MŠ probíhat každé úterý od 15.15 hod do 16.00hod. Kroužek je již zcela
naplněn.

8. Paní ředitelka požádala členy spolku-rodiče, aby zkontrolovali inkaso, kterým platí za
obědy v MŠ.  Stává se, že inkaso není provedeno z důvodu nedostatku finančních
prostředků na účtu.  V tom případě je nutné platbu za obědy za daný měsíc uhradit
přímým bezhotovostním převodem, nikoliv inkasem. Paní  ředitelka také požádala
rodiče, ať řádně odhlašují a zejména přihlašují obědy v MŠ. Množí se případy, kdy se
děti vrátí po nemoci do MŠ a nemají nahlášený oběd. V tom případě nemají na oběd
nárok a hrozí, že jim nebude vydán.

9. Předsedkyně  spolku  seznámila  členy  spolku  se  skutečností,  že  MŠ  je  fakultní
mateřskou  školou, tzn.  do  MŠ  se  chodí  učit  studenky  vysoké  školy.  Navštěvují
zejména třídu Berušky.

10.  Paní  ředitelka seznámila schůzi s možností  využití  konzultačních hodin. Rodiče se
můžou individuálně domluvit s paními učitelkami a probrat s ní záležitosti týkající se
dětí.  Například pokud se v rodině stane nějaká významnější  událost,  paní  učitelky
doporučují  jim tuto skutečnost oznámit, aby se k dítě chovali 

11. Členská schůze odsouhlasila, že rodiče mají zájem o  kroužek hudební výchovy pro
děti.  Prostřednictvím  formuláře  na  parapetech  tříd  bude  možné  dítě  do  tohoto
kroužku přihlásit.

12. Paní  ředitelka  sdělila,  že  předškoláci  mají  povinnost  navštěvovat  MŠ  v  době
8.30hod-12.30hod. Případnou absenci je nutné omluvit prostřednictvím omluvného
listu dítěte.

13.  Předsedkyně spolku sdělila, že v MŠ budou  od listopadu 2017 probíhat edukativně-
stimulační  skupinky  pro  předškoláky,  které  je  mají  připravit  na  základní  školní
docházka.  Účast  na  nich  bude  pro  předškoláky  dobrovolná.  Cena  za  účast  na
skupinkách bude tvořena pouze náklady za pracovní materiály a její konkrétní výše
bude  uvedena  v  přihlášce  do  edukativně-stimulačních  skupinek.  Skupinky  budou
probíhat zřejmě jednou za 14 dnů vždy v době od 15.30hod do 16.30hod a budou
dohromady  desetkrát.  Den,  ve  který  budou  probíhat,  bude  ještě  upřesněn  (pro
každou třídu může být jiný).

14. Paní ředitelka poděkovala přítomným za účast a členskou schůzi ukončila.
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Zapsala Veronika Malenovská, člen spolku dne 26.9.2017 

__________________
Veronika Malenovská

Zápis ověřil předseda spolku Lenka Karolyiová dne 29.9.2017

__________________
Lenka Karolyiová

Příloha č. 1: Prezenční listina
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