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

Zápis ze schůzky SRPŠ konané dne 11.10.2021

Výbor  SRPŠ:
Předsedkyně: Veronika Steinerová

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. Provozní  informace
Příspěvek do fondu SRPŠ zůstává i v letošním školním roce 1.500Kč.
Prosíme rodiče o zaplacení příspěvku do konce října. Informace v manuálu MŠ.

● Do školky je pozvaná výtvarnice Larysa Polyaková – Výtvarný seminář
pro rodiče, poté bude možnost nákupu výtvarného materiálu z její dílny
pro kreativní domácí tvoření. Již tento týden ve čtvrtek v 16:00, jsou
volná místa, lze přijít i bez potvrzení. Seminář bude probíhat ve třídě
Sluníček.

● Dne 29.10. bude školka zavřená.
● V plánu je pořízení dřevěných stolků do třídy Barviček



Kalendář Akcí:
Podzimní zahradní slavnost při příležitosti slavnostního otevření venkovní
učebny – termín 21.10.2021 od 16:30)

● Areál zahrady MŠ Kohoutek za příznivého počasí.
● Křest nové venkovní účebny.
● Tvořivá dílnička pro děti, vytvoření svíticího lampiónku (prosíme vzít

dvě baterie AA)
● Sportovní hry.
● Akce je i pro sourozence, ale lampion si lze vyrobit jen jeden na rodinu.
● Téma občerstvení: Podzimní sad, rodiče mohou v daném tématu přinést

něco na zub☺, pití zajistí školka.
● Na závěr akce se můžete těšit na koncert.

Focení s paní Včelařovou – studio Žába

Focení proběhne dne 18.10. od 13 do 18 hodin. Čas focení je potřeba si
rezervovat! U vchodu MŠ bude objednávací formulář. V případě nutnosti bude
vybrán druhý termín, předpoklad je pátek 22.10.

Podrobné informace o akcích budou aktualizovány na webu školky, v aplikaci
Naše MŠ a také ve školce. Prosíme rodiče o potvrzování akcí v aplikaci Moje
MŠ a čtení nástěnek ve školkách.

Nejbližší plánovaná schůze SRPŠ bude v pondělí 8.11. 2021.

Stav účtu ke dni 1.10. 2021 je 97.974,96 Kč.
Stav pokladny 6.008,-

Zapsala: Veronika Steinerová

21.10. 2021


