
Přítomni: Ema Pantie, Světluše Pimperová, Marek Hejský, Zuzana Paclíková,
Lucie Javůrková, Tereza Malinová, Markéta Hlavníčková, Jana Brotánková,
Katka Hájková, Veronika Steinerová

Zápis ze schůzky SRPŠ konané dne 9.9.2021

Výbor  SRPŠ:
Předsedkyně : Ema Pantie

Výbor – zástupci z jednotlivých tříd:

Mráčci: Marek Hejský, Zuzana Paclíková

Sluníčka: Lucie Javůrková, Tereza Malinová

Hvězdičky: Markéta Hlavníčková, Lenka Sýkorová

Barvičky: Jana Brotánková, Katka Hájková, Veronika Steinerová

MŠ, vedoucí učitelka: Světluše Pimperová

Pokladník: Zuzana Paclíková

Program:

1.Volba nového předsedy/předsedkyně:

Novou předsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Veronika Steinerová, nar.
25.11.1987, bytem Nad Šárkou 84, Praha 6

2.Provozní  informace
Příspěvek do fondu SRPŠ zůstává i v letošním školním roce 1.500Kč.

● WowEnglish v rámci ŠVP
● Kroužky (Pupásek, Keramika) začínají na přelomu září a října. Bližší

informace jsou vyvěšeny u vstupů do školky.
Fotbálek bude jen v případě naplnění minimální kapacity. Prosíme
rodiče, kteří by měli zájem o tento kroužek, nechť se zapíší na arch u
vstupu do školky.



● Do školky bude pozvaná výtvarnice Larysa Polyaková – Výtvarný
seminář pro rodiče, poté bude možnost nákupu výtvarného materiálu z její
dílny pro kreativní domácí tvoření.

● U vstupu do školky prosíme rodiče o souhlas s poskytnutím vašich
emailových adres zástupců tříd.

3. Kalendář Akcí:
Podzimní zahradní slavnost při příležitosti slavnostního otevření venkovní
učebny – termín bude upřesněn (předpokl. 21.10.2021)

● Areál zahrady MŠ Kohoutek za příznivého počasí
● Tvořivá dílnička pro děti, vytvoření svíticího lampiónku
● Téma občerstvení: Podzimní sad, rodiče mohou v daném tématu přinést

něco na zub nebo nějaký lahodný mok☺
● Na závěr akce bude podzimní kino

21.10. od 13.00 hodin - Podzimní focení dětí, zajistí Studio Žába v MŠ –
(rodiče si k focení přivedou děti sami - lze fotit i sourozence). Bude připraven
časový pořadník on-line.

7. a 8. října výlet na Zámek Mníšek pod Brdy. (7. – Barvičky a Mráčci, 8.-
Sluníčka a Hvězdičky), součástí dopoledního programu budou i výtvarné díny.

Podrobné informace o akcích budou aktualizovány na webu školky, v aplikaci
Naše MŠ a také ve školce.

4. Stav účtu ke dni 16. 9. 2021 je 99.531,96 Kč.

Zapsala: Veronika Steinerová

16.9. 2021


