
ZÁPIS 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ RADOST  

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, Kroměříž 

 

Datum konání: 19.9.2019 

 

Účelem tohoto setkání byla diskuze / hlasování členů o níže uvedených bodech: 

1. Úvod 

Byli představeni tito členové spolku: 

- Předsedkyně spolku Kateřina Kašíková – rozesílání pozvánek, svolávání a vedení 

členských schůzí, jednání za spolek, kontrola členských přihlášek, vedení a aktualizace 

kontaktů členů 

- Místopředseda Pavel Mlčák  

- Hospodářka spolku Simona Kokořová – vedení účetnictví, příprava rozpočtu a roční 

účetní závěrky 

- Olga Heřmánková – vedení průběžného zůstatku záloh na AKCE u jednotlivých dětí 

Členové byli seznámeni s emaily spolku, na které se mohou obracet s případnými dotazy, 

popřípadě z něj mohou být kontaktování v případě potřeby ze strany spolku: 

spolek@ms-radost.cz 

hospodar@ms-radost.cz  

 

2. Seznámení s činností spolku 

- Členové byli rámcově seznámeni s účelem spolku, který vznikl jako podpora pro MŠ 

Radost. Pomoc probíhá nákupem věcných darů, příspěvkem na činnosti a pomocí při 

organizaci akcí. Účet spolku rodičů je transparentní a je možné do něj kdykoliv 

nahlédnout. Byl vysvětlen účel a postup pro platby v rámci spolku. Podrobné informace 

k tomuto bodu jsou všem členům odeslány spolu s tímto zápisem. 

 

3. Hlasování o výši členských příspěvků 

Bylo navrženo ponechat členské příspěvky ve výši 400,- Kč na pololetí a následně byl tento 

návrh členy odhlasován jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 

 

4. Volba nového místopředsedy/místopředsedkyně  spolku 

Dosavadní místopředseda pan Pavel Mlčák, kterému skončilo funkční období, již nemůže 

z časových důvodů svoji funkci prodloužit, a proto byla tato funkce nabídnuta členům spolku. 

Ucházet se o post místopředsedy rozhodl pouze pan Alexej Sidorenko. Následně bylo o 

návrhu zvolit p. Alexeje Sidorenka místopředsedou spolku hlasováno s tímto výsledkem: 

návrh byl odhlasován jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Na 

základě hlasování členů spolku je novým místopředsedou spolku:  

mailto:spolek@ms-radost.cz
mailto:hospodar@ms-radost.cz


Alexej Sidorenko, narozen 12.4.1983, bydliště Jiráskova 892, Holešov 76901 , který s tímto 

jmenováním souhlasí. 

  

5. Představení činností spojených s MŠ 

Ve školce proběhla změna týkající se vedení školky. Od srpna 2019 se novu paní ředitelkou 

školky stala Mgr. Ivana Oralová a dosavadní paní ředitelka Alena Kotoučková zůstává ve škole 

jako pedagog. Nová paní ředitelka popsala celoroční hlavní aktivity, které jsou pořádány ve 

spolupráci s MŠ.  

 

6. Diskuze 

Nebyly vzneseny žádné doplňující dotazy. 

 

7. Závěr 

Poděkování dosavadní paní ředitelce Aleně Kotoučkové, poděkování za účast všem členům. 

 

 

Za Spolek rodičů při MŠ Radost z.s.    

 

 ………………………………………………………………. 

 Kateřina Kašíková – předsedkyně spolku 

 

 

 

 ………………………………………………………………. 

 Simona Kokořová - hospodářka 


