
KRPŠ ŠMOLÍKOVA   ZÁŘÍ 2021 

Zápis ze schůze KRPŠ  

Schůze členského výboru KRPŠ Šmolíkova proběhla dne 7. 9. 2021 v budově MŠ Šmolíkova. Zúčastnilo se 

78 členů. 

1. Volba členů výboru 

Do výboru byly zvoleny Tereza Novotná, Martina Slavíčková a Radka Nosková. 
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2. Informace o aktivitách KRPŠ 

Rodiče byli seznámeni s fungováním KRPŠ a jeho zapojením do chodu školky. Byli informováni o 

možnosti přihlásit se do uzavřené FB skupiny KRPŠ Šmolíkova (pouze pro rodiče dětí navštěvujících 

MŠ Šmolíkova). Ke kontaktování členek výboru je možné využít také email: 

krps.smolikova@seznam.cz. 

 

3. Informace o příjmech a výdajích v roce 2020/2021 

Rodiče byli informováni o příjmech a výdajích KRPŠ, např. divadla, vánoční stromečky, trička a tabla pro 

předškoláky, dárky ke dni dětí, didaktické pomůcky, papírové ručníky, tonery. 

V loňském roce bylo pořádání všech akcí velmi omezeno z důvodu epidemie covid-19, proto i výdaje 

byly nižší. 

 

4. Plány pro rok 2021/2022 

Pokud epidemická situace dovolí, budeme se postupně vracet k obvyklým aktivitám – cca jednou za 

měsíc divadelní představení pro děti, akce na školní zahradě, případně v Divoké Šárce, vánoční besídka 

apod. O všech plánovaných akcích bude informovat paní ředitelka emailem, na nástěnkách tříd a 

informace také zveřejníme na FB stránce KRPŠ. 

 

5. Hlasování o výši příspěvku pro rok 2021/2022 

Členkami výboru byla navržena výše příspěvku 800 Kč na každé pololetí, pro předškoláky navíc 350 Kč 

za každé pololetí na Metodu dobrého startu. Příspěvky je možné platit za každé pololetí zvlášť nebo 

dohromady. Číslo účtu pro placení je 107-1898340267/0100, do zprávy pro příjemce prosíme uvést 

jméno dítěte a třídu. 

Splatnost pro platbu za 1. pololetí byla navržena do 30. 9. 2021. 

Na základě diskuze bylo navrženo, že příspěvek za druhé pololetí může být výborem zrušen či snížen, a 

to podle počtu proběhlých a plánovaných akcí v souvislosti s možnými omezeními kvůli epidemii 

nemoci covid-19. Pokud by ke zrušení či snížení příspěvku ve druhém pololetí došlo, již zaplacené 

příspěvky by byly všem vráceny. 
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6. Dotazy 

Byly vzneseny dotazy k hospodaření KRPŠ. Podrobnější informace budou v průběhu měsíce září 

zveřejněny na FB stránce KRPŠ.  

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás kontaktujte na FB nebo na mailu krps.smolikova@seznam.cz. 

 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další spolupráci! 

 

Zapsala Tereza Novotná, 7. 9. 2021 


