
Zápis ze schůze SRPŠ konané dne 18. 9. 2018 

 

Přítomni: 
 

Petra Tinlová, Jana Nováková, Daniela Fajtová, Romana Miková, Lucie Bílá, Anna Šteffelová, Petr 
Wawrosz, Kateřina Němcová, Petra Novotná, Zusztina Petrycko 
 

Za MŠ Krynická: paní ředitelka Jana Bernasová 
 

1) Přijetí nových členů 

 

Přítomní přijali nové členy SRPŠ – Petr Wawrosz, Kateřina Němcová, Petra Novotná, 

Zsusztina Petrycko 

 

2) Předání hospodaření SRPŠ 
 

Daniela Fajtová předala veškeré podklady k  hospodaření SRPŠ nové hospodářce Anně  

Šteffelové.  

 

3) Schválení akcí a rozpočtu na akce MŠ a SRPŠ na první pololetí (2018/2019) 

 

 Petra Tinlová předložila souhrnný plán akcí pořádaných MŠ a SRPŠ na školní rok 2018/2019, 

který byl vytvořen na základě plánu akcí od paní učitelky Kuklové, doplněn o další akce SRPŠ 

a plánované náklady dle loňského roku; 

 rozpočet dále povede Anna Šteffelová, která bude průběžně doplňovat reálné náklady či 

případné akce doplněné v průběhu roku 

 v září se přijedou do školky představit dobrovolní hasiči z Bohnic  

 novou akcí je preventivní program Státního zdravotního ústavu Prevence úrazů, který bude 

probíhat zdarma v říjnu 

 byly odsouhlaseny termíny na lampiónový průvod (1. 11.), adventní dílničky (22. 11.) a 

adventní jarmark (28. 11.) 

 předběžný rozpočet byl jednomyslně odsouhlasen; 

 Poznámka – v řešení je zrušení poplatku za vedení účtu v České spořitelně či případný 

přechod k  jiné bance, kde bychom měli účet vedený zdarma.  

 

4) Lampiónový průvod 
 

Termín konání: 1. 11. 2018 (čtvrtek) od 17:00 

Organizaci akce si vzala na starosti Jana Nováková včetně plakátu a jeho zveřejnění. 

Téma je „S duchy za světýlky“, půjde o průvod do přírodního parku Třešňovka lemovanou pet 

lahvemi s vodou a svítícími náramky až k louce s kameny, kde bude svítící duch. 

Děti budou dostávat drobnost jako lízátko (duch) + svítící náramek. 

Je třeba dořešit organizaci vycházení ze školky, aby se vše urychlilo vzhledem k  velké účasti. 

 

5) Adventní dílničky 
 

Termín konání: 22. 11. 2018 (čtvrtek) od 17:00 – 19:00 

Organizaci akce si vzaly na starosti Jana Nováková a Lucie Bílá. 

Dílničky se budou konat ve třídě Kočiček. 

Jedná se o společnou aktivitu rodičů a dětí, kde se budou připravovat výrobky (4-5 druhů) na 

prodej na adventním jarmarku (například perníčky, vánoční dekorace). Nápady na snadno 

proveditelné výrobky (aby je děti byly schopné zvládnout, případně předpřipravit doma) a 



přihlášení se na pomoc s organizací dílniček na místě prosím zasílejte přímo Janě či Lucce, 

popřípadě na Petru Tinlovou.  

Vyrobené předměty zůstávají ve školce, některé se budou muset ještě třeba na sáčkovat, 

narovnají se do bedýnek a budou se prodávat na adventním jarmarku.  

 

6) Adventní jarmark 
 

Termín konání: 28. 11. 2018 (středa) od 15:30 na školní zahradě  (první budova) 

 

Organizaci akce si vzaly na starosti Petra Tinlová a Jana Nováková. 

Akce bude ještě upřesněna na samostatné organizační schůzce SRPŠ k jarmarku. Paní 

ředitelka dodá plánovaný program za školku (vystoupení, rozsvěcení stromečku) a domluví 

s jednotlivými třídami přípravu drobných předmětu za každou třídu na prodej.  

Na jarmark můžete přispět doma vyrobenými předměty, které by se na jarmarku dobře 

prodávaly – adventní věnce, dekorace, perníčky, doma vyrobené pochutiny, háčkované, 

pletené, šité věci, vánoční ozdoby, keramické věci ... Výrobky je zapotřebí předat nejpozději 

týden před jarmarkem, aby pak mohlo proběhnout ještě jejich nacenění.  

Zároveň je zapotřebí zajistit celou organizaci jarmarku od cca 14:00 – rozestavění stolů a 

stánků, jejich obsluha (prodej i občerstvení), závěrečný úklid. Kdo má zájem nám na místě 

pomoci,  prosím hlaste se Petře Tinlové. 

Výtěžek z peněz z vánočního jarmarku bude opět věnován pro děti MŠ Krynická.  

Poznámka – na adventní věnce, svícny (pokud někdo budete dělat) se pojede na hromadný 

nákup, lze nakoupit korpusy, svíčky, přízdoby, dřevěné a polystyrenové polotovary z peněz 

SRPŠ, protože se jedná o nák ladnější položky. Ostatní položkyi si na domácí výrobu věcí na 

jarmark  pořizuje každý rodič sám. Kdo bude mít zájem o výše uvedené komponenty, prosím 

ozvěte se nejpozději do začátku října Janě Novákové, k terá hromadný nákup zajistí. 

 

7) Různé – projednání s vedením MŠ 
 

Petra Tinlová s Janou Novákovou navrhovaly možné další akce k  realizaci ve školce: 

- barevný den ve školce – každá třída se jeden den obleče do jedné barvy, čekáme na 

vyjádření vedení školky a možná realizace v lednu/únoru 

- spaní ve školce – možnost pro zájemce z řad dětí přespat ve školce s paní učitelkami, 

občerstvení by zajistily maminky (večeře, snídaně), paní ředitelka přednese paní učitelkám a 

dá nám vyjádření 

- možnost mezigeneračního propojení viz aktivita Duhový most, ale zapojení domova seniorů 

v okolí – komunikace s organizací Duhový most zajistí Petra Tinlová; zvažovala se i možnost 

vystoupení dětí za školky v domě seniorů a předání drobného dárku, kytičky  

Petra Tinlová ještě komunikuje s Kruhem architektů, kteří mají zajímavý program i pro školkové 

děti. Momentálně probíhá jeho aktualizace, později bude informovat, zda by to pro školku bylo 
zajímavé. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Petra Tinlová, předsedkyně SRPŠ 


