
Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ dne 9. 9. 2015 
 

Jednání byli přítomni: 

Veronika Janatová  MŠ Letců – Ţabičky, Sluníčka 

Kateřina Hotovičková MŠ Letců - Ţabičky 

Eliška Mazancová  MŠ Letců – Broučci 

Kateřina Slunečková  MŠ Letců – Broučci 

Petra Hazlbauerová  MŠ Letců – Kočičky 

Lenka Suchá   MŠ Letců – Sluníčka 

Monika Klementová  MŠ Letců - Kytičky 

David Lorenc   MŠ Albrechtická – Medvíďata 

Martina Marková  MŠ Albrechtická - Medvíďata 

Jana Krušinová  MŠ Albrechtická – Kuřátka 

Denisa Dlesková  MŠ Albrechtická – Kuřátka 

Lenka Holišová   MŠ Albrechtická – Včeličky 

Martina Petráňová  MŠ Albrechtická – Berušky, Ţirafky 

Lucie Vaníčková  MŠ Albrechtická – Berušky 

Kateřina Váňová  MŠ Albrechtická – Lvíčata 

Věra Rálišová   MŠ Albrechtická – Lvíčata 

Alţběta Štědrá  MŠ Albrechtická – Ţirafky 

 

 

1. Stávající členky výboru přivítaly nové členy, seznámily je s programem, systémem 

činnosti, komunikaci mezi členy výboru a se školkou, zodpověděly četné dotazy týkající se 

provozu a fungování výboru. Členové byli seznámeni se systémem elektronické komunikace 

a s jiţ fungujícími e-mailovými schránkami zástupců tříd.  

 

2. Členky kontrolního výbor pro rok 2014/15 podaly informace o fondu SRPDŠ, příspěvcích 

(termín do konce září 2015), o způsobu kontroly fondu a spolupráci se školkou. Na závěr 

tohoto bodu byla zvolena nová členka kontrolního výboru paní Lenka Suchá. Druhou členkou 

zůstává paní Věra Rálišová. 

 

3. Členové dále diskutovali o stavu tříd v obou školkách, o vybavení a připravenosti na nový 

školní rok. V centru zájmu byla především třída Lvíčat v MŠ Albrechtická, kde je podle 

názoru zástupců ze třídy Lvíčat velmi nedostatečné vybavení třídy.  

 

4. Bylo navrţeno, aby školka opět pravidelně zveřejňovala čerpání z fondu SRPDŠ na 

webových stránkách. Tento bod bude zapsán do podkladů k jednání s paní ředitelkou.  

 

5. Opětovně byly projednávány fotografické sluţby poskytované školce. Po několika 

schůzkách výboru SRPDŠ s vedením školky (zapříčiněných nespokojeností s fotografiemi na 

konci loňského školního roku a s chováním fotografky) bylo domluveno, ţe ve školním roce 

2015/16 bude děti fotografovat firma PROFOTO pana Vosáhla (Neratovice). Ten jiţ ve 

školce v minulých letech fotografoval. Školka s ním uzavřela novou výhodnou smlouvu, byly 

domluveny jasné podmínky a typ fotografických sluţeb. Pevně doufáme, ţe tentokrát uţ 

k všeobecné spokojenosti.  

 

6. Proběhla volba předsedy výboru a zapisovatele. Do čela byla opětovně zvolena paní 

Monika Klementová, zapisovatelem zůstává paní Petra Hazlbauerová.  

 



7. Byly domluveny termíny, které budou nabídnuty paní ředitelce ke schůzce s výborem 

SRPDŠ. Ta by měla proběhnout do konce září 2015.  

 

Zapsala Petra Hazlbauerová 

  


