
PER ROLLAM 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ RADOST 

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, Kroměříž 

 

Vážení členové, Vážení rodiče, 

z důvodu doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se 

bohužel nemohou v budově MŠ pořádat hromadné akce s rodiči. Proto bude členská schůze probíhat 

formou emailu (per rollam) a hlasování proběhne papírovou formou. V každé třídě bude mít paní 

učitelka seznam rodičů a níže uvedené body k hlasování, ke kterým se rodiče vyjádří. Možnost vyjádřit 

se bude v průběhu 24.9. – 9.10.2020. O výsledku hlasování Vás pak budeme informovat. 

 

Na úvod mi prosím dovolte krátké informace týkající se spolku: 

 

Spolek rodičů 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.  

- Předsedkyně spolku: Kateřina Kašíková, DiS. – jejím úkolem je rozesílání pozvánek, svolávání 

a vedení členských schůzí, jedná za spolek, kontroluje členské přihlášky, aktualizuje kontakty 

členů. 

- Místopředseda spolku: Alexej Sidorenko – jeho úkolem je zastupování předsedkyně v době její 

nepřítomnosti. 

- Hospodářka spolku: Simona Kokořová – jejím úkolem je vedení účetnictví, příprava rozpočtu 

a roční účetní uzávěrky. 

- Olga Heřmánková – vede průběžné zůstatku záloh na AKCE u jednotlivých dětí. 

MŠ Radost má své internetové stránky (www. ms-radost.cz), na kterých se můžete dozvědět aktuální 

infomace nejen ze školky, ale i ze spolku rodičů. Pokud budete potřebovat cokoliv probrat nebo budete 

mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat formou emailu. Pro všeobecné dotazy prosím pište 

na spolek@ms-radost.cz a pokud máte dotazy týkající se finančních věcí, prosím piště 

na hospodar@ms-radost.cz.  

 

Vzhledem k tomu, že se nemůže setkat osobně, prosím tedy, aby jste si přečetli níže uvedené body 

k hlasování: 

 

1. Výše členského příspěvku 

Jako každým rokem se vybírají příspěvky od rodičů, které jsou použity na nákup potřebných věcí dětem 

do školky. V minulém roce byla výše členského příspěvku 400,-Kč na pololetí a navrhujeme tuto částku 

zachovat i pro letošní školní rok 2020/2021. 

 

2. Příspěvky na péči o zvířátka v MŠ a pečení dětí 

Jak všichni jistě víte, tak školka má ve všech třídách nějaké zvířátko, o které je potřeba se postarat. 

Těmto zvířátkům jsou nakupovány nezbytné věci, které byly i v minulosti financovány ze spolku rodičů. 

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


Jedná se např. o jídlo, obnovu akvárií a dalších věcí spojené s běžným staráním se o zvířátka. Je 

zapotřebí schválit, zda spolek bude přispívat na nákup těchto nezbytných věcí. 

Děti během školního roku pečou na různé akce jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo Den dětí. Pečení 

a především následná konzumace jsou u dětí velmi oblíbenou činností. 

Příspěvky jsou dětem odečteny z přijaté zálohy na akce. Příspěvek na zvířata v I. pololetí, na pečení 

ve II. pololetí. 

 

3. Znovuzvolení nebo volba nového předsedy/předsedkyně spolku 

Současné předsedkyni spolku, Kateřině Kašíkové, končí dle stanov její funkční období a v případě, že 

chcete, aby byla zvolena znovu, je potřeba to odhlasovat. Předseda spolku je volen na 2 roky. 

V případě, že si přejete předsedkyni spolku změnit, prosím napište nám jméno nového 

předsedy/předsedkyně. 

 

4. Znovuzvolení nebo volba nové hospodářky/hospodáře spolku 

Současné hospodářce spolku, Simoně Kokořové, končí dle stanov její funkční období a v případě, že 

chcete, aby byla zvolena znovu, je potřeba to odhlasovat.  Hospodářka je volena na 2 roky. V případě, 

že si přejete hospodářku spolku změnit, prosím napište nám jméno nového hospodáře/hospodářky. 

 

5. Příspěvek na prací stoly do tříd 

Mateřská školka by si přála zakoupit prací stoly do všech tříd. Tyto stoly mají sloužit k nácviku 

praktických dovedností dětí. Školka by si chtěla tyto stoly financovat z vlastních zdrojů, ale bohužel jim 

bude chybět ještě 6.400,-Kč. Proto paní ředitelka prosí, zda by byl spolek rodičů ochotný přispět již 

zmiňovanou částku, aby bylo možné tyto stoly objednat a nainstalovat do tříd. 

 

6. Rodičovský výbor 

V rámci spolku se schází i rodičovský výbor, který schvaluje a řeší potřebné věci v rámci školky za celý 

spolek rodičů. Členové se volí každým rokem a mohou být zvoleni opakovaně. Toto zvolení je 

dobrovolné. Rodičovský výbor se schází přibližně 2x ročně. Proto je nutné, aby z každé třídy byli zvoleni 

alespoň 4 zástupci.  

 

Prosím rodiče, aby v jednotlivých třídách hlasovali o níže uvedených bodech: 

1. Souhlasím s výší členského příspěvku ve výši 400,-Kč na pololetí.  

2. Souhlasím s dobrovolnými příspěvky na péči o zvířata ve výši 40,-Kč a pečení ve výši 40,- Kč. 

3. Souhlasím se znovuzvolením předsedkyně spolku Kateřiny Kašíkové, případně vlastní návrh. 

4. Souhlasím se znovuzvolením hospodářky Simony Kokořové, případně vlastní návrh. 

5. Souhlasím s platbou ve výši 6.400,-Kč na pořízení pracích stolů z rozpočtu spolku. 

6. Chci se stát členem rodičovského výboru. 

 

Předem děkuji všem rodičům za Váš čas. 

 

Za Spolek rodičů při MŠ Radost z.s.   Kateřina Kašíková, DiS. – předsedkyně spolku 


