
POZVÁNKA 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ RADOST  

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, Kroměříž 

 

Vážení členové, Vážení rodiče, 

dovolte nám pozvat Vás na členskou schůzi, která se uskuteční v prostorách Mateřské školy, Holešov, 

Grohova 1392 v termínu 26. 9. 2021 v 15:30 hodin. Odhadovaný čas trvání schůze 45 minut. 

Poté budou navazovat třídní schůzky MŠ v jednotlivých třídách. 

 

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

1. Úvod 

Seznámení se zastoupením spolku, na koho je možné obracet se s případnými dotazy 

v průběhu školního roku.  

 

2. Seznámení s činností spolku 

Seznámení s činností spolku, důvodem jeho zřízení při MŠ, vysvětlení vybíraných plateb v rámci 

spolku. Nutno si v každé třídě zvolit alespoň 4 zástupce, kteří se budou účastnit setkání, které 

proběhne 2x ročně. 

 

3. Hlasování o výši členských příspěvků 

Odsouhlasení výše členských příspěvků pro školní rok 2022/2023. 

 

4. Volba nové hospodářky/hospodáře spolku 

Současné hospodářce spolku končí dle stanov její funkční období. Prozatím je 1 zájemce. 

V případě, že byste měli zájem o tuto funkci, řekněte prosím tuto informaci pedagogům a 

oni nám informaci předají. 

 

5. Volba nové zapisovatelky zůstatku záloh na AKCE 

Současná zapisovatelka zůstatků záloh na AKCE by ráda ukončila svoji činnost. Prozatím je 1 

zájemce. V případě, že byste měli zájem o tuto funkci, řekněte prosím tuto informaci 

pedagogům a oni nám informaci předají. 

 

6. Znovuzvolení nebo volba nového předsedy/předsedkyně spolku 

Současné předsedkyni spolku končí dle stanov její funkční období a v případě, že chcete, aby 

byla zvolena znovu, je potřeba to odhlasovat. V případě, že byste měli zájem o tuto funkci, 

řekněte prosím tuto informaci pedagogům a oni nám informaci předají. 

 

7. Představení činností spojených s MŠ 

Projednání aktivit, které probíhají ve spolupráci s MŠ jako tvořivé dílny nebo venkovní akce, 

domluva případných prvních termínů konání. 

 



 

 

 

8. Diskuze 

Prostor pro dotazy rodičů. 

 

9. Závěr 

 

 

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


