
Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1240/4, příspěvková 

organizace 

Zápis z informativní schůzky a členské schůze KPŠ 

 
Datum konání : 8. 9. 2022 

 

Program : 

1.Zahájení, představení zaměstnanců školy a členů výboru KPŠ při MŠ. 

2.Seznámení se školním řádem MŠ, provozním řádem ŠJ, směrnicí o úplatě 

3.Seznámení se „Školním vzdělávacím programem naší MŠ“ 

4.Čerpání prostředků z KPŠ za rok 2021/2022 a rozpočet na rok 2022/2023 

5.Volba výboru KPŠ 

6.Návrh a schválení příspěvků KPŠ 

7.Platby stravného a školného – omlouvání dětí 

8.Kroužky MŠ 

9.Různé   

 

Ad.1 zaměstnanci byli představeni jmény a funkcemi, také členové výboru byli představeni. 

 

Ad.2 p.ředitelka seznámila přítomné se školním řádem, provozním řádem ŠJ a směrnicí  

o úplatě,  které jsou vyvěšeny ve vstupu do MŠ k nahlédnutí a v šatnách dětí. 

 

Ad.3 p.ředitelka seznámila přítomné s naším ŠVP, kdy v každé šatně je jeden výtisk 

k nahlédnutí. 

 

Ad.4 p. Kainová –  pokladník KPŠ seznámila přítomné s čerpáním a zůstatkem KPŠ 

(viz.příloha) 

p.ředitelka seznámila s návrhem rozpočtu (viz.příloha) 

 

Ad.5 byla provedena volba výboru KPŠ : Předseda    -  p. Matulová 

                                                                   Místopředseda  - p. Hýlová 

                                                                   Pokladník  -   p. Kainová 

                                                                   Jednatel    -    p. Kuliková 

                                                                   Člen         -     p. Torbíková      

                                                                                    -    p. Pluhařová 

- p. Pindórová   

                                                                    Kontrolní komise  -   p. Hlavičková 

                                                                                                  -   p. Klozová 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ad.6 bylo schváleno navržené vybírání příspěvků : 

600,-Kč – příspěvek KPŠ na rodinu a rok (slouží k platbám autobusů na výlety, zahradní 

slavnost, bramboriáda + drakiáda + uspávání broučků – drobné odměny  

pro zúčastněné, nákup drobných dekorací pro třídy, hrazení jízdárny). 

1400,-Kč  - třídní fond předškoláci na rok (pracovní materiál, pracovní sešity, kniha 

na závěr školního roku, šerpy, drobné dárky pro navštěvované, vstupné na akce, pastelky) 

700,-Kč – mladší děti (slouží k platbám za kulturní akce, vstupné) 

500,-Kč – nejmladší děti (divadla v MŠ) 

Příspěvky do KPŠ je možno hradit na celý rok najednou nebo pololetně. Úhrada bude 

bezhotovostní na č. účtu KPŠ: 

115-5745950257/0100 - formou příkazu k úhradě, sami pošlete peníze na uvedené č. účtu 

nejpozději do 31. 10. 2022 a uveďte přidělený Variabilní symbol:  
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ad.7 p. ředitelka upřesnila výběry stravného a školného a ujasnila omlouvání dětí: vždy den 

předem do 12,30 hod., 1. den nemoci vzniká nárok na oběd za běžnou cenu. Další dny již není 

nárok na oběd, který je vydávám do jídlonosičů. Na základě zaslání vaší omluvenky přes Naší 

MŠ, budou děti omluveny. Po nemoci nutno nahlásit nástup dítěte do MŠ přes systém „Naše 

MŠ“. Systém bezhotovostní platby stravného a školného na účet MŠ – viz formulář Žádost. 

Omlouvání dětí: na základě informací, které ZZ obdrželi, musí učinit několik kroků pro to, 

aby omlouvali své děti on-line. Přístup budou mít na www.nasems.cz. Objeví se okénko 

OMLUVENKY a po rozkliknutí do něj omluvenku vypíšou. Neodkladné a důležité informace 

sdělujte telefonicky na čísla mobilů do své třídy. 

MYŠKY: 739 227 884 

BERUŠKY: 602313751 

KOŤATA: 702168903 

Ve výjimečných případech na e-mail: msadmin@seznam.cz 

Důležitá informace pro ZZ předškoláků: omluvenky předškoláků musíme tisknout a zakládat 

– z důvodu povinné docházky do MŠ v posledním roce před školou. 

 

Ad.8 kroužky – platby :  

 

Sportovní                          zdarma v ZŠ Žákovská, pravděpodobně každou sudou středu 

od 8,45 - 9,30 odjezd od MŠ v 8,30 hod. Zahájení  21. 9. 2022 – jen pro předškoláky. 

 

Tenisová školička              zdarma pro předškoláky, každé pondělí od 10,00 – 11,00– dvě 

skupiny dětí. Zahájení 3. 10. 2022– jen pro předškoláky. 

 

Logohrátky                        každý čtvrtek od 13,00 – dle potřeby pro starší děti s vadou řeči. 

Vede p.uč. Mgr. Wieczorková, třída Berušek. 

 

Plavání                               informace byly dodány zájemcům v písemné podobě. Zahájení 

13. 9. 2022,  a pak každé úterý 12 lekcí. Cena s autobusem cca 1. 320,-Kč.  

Výběr provádí p. uč. Kuliková, třída Koťat. 

 

Zumba                                 každý čtvrtek od 15,15 – 16,00 ve třídě MYŠEK, zahájení  

6. 10. 2022. Cena: 250,-Kč měsíčně. 

 

Angličtina                            každé úterý od 12,15 – 12,45 , příp ještě od 12,45 – 13,15, 

zahájení 4. 10. 2022. Cena 900,-Kč 1. pololetí (15 lekcí).   

 

Lezecká stěna                     nepravidelně, dle akcí MŠ, předškoláci, možno doplnit 

staršími dětmi. 

 

Jízdárna                              nepravidelně, dle akcí MŠ, všechny děti, hrazeno z KPŠ. 

 

Zimní lyžování – informace ve třídách. Vhodné pro děti 5-6leté a pro děti, které jsou již 

samostatné v sebeobsluze. Po nahlášení, bude informativní schůzka.  

 

 

 

 

 

 

http://www.nasems.cz/
mailto:msadmin@seznam.cz
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ad.9 různé  

 

Sběr kaštanů pro zvířátka  

 

Dle počasí upřesníme  - JABLÍČKOBRANÍ - odpoledne plné soutěží a zábavy s rodiči  

na zahradě 

 

Čtvrtek 22. 9. 2022 – centrum Skalka Ostrava. Budeme vybírat 150,-Kč vstupné, autobus 

hrazen ze školného. 

 

Zamykání budovy v době oběda – ve 12,15 odemyká p. školnice 

 

Zavírání branky, zajištění bezpečnosti dětí 

Kdo ještě neobdržel vstupní čipy od budovy, ozvěte se ve své třídě u p. učitelek 

 

Mimořádné platby (plavání, kroužky) vybírá p. zástupkyně Uršula Kuliková v určený den 

v ředitelně MŠ a mimo stanovený výběr ve třídě Koťat. 

 

Byl odsouhlasen sponzorský dar ZZ škole formou dodání toaletního papíru a tekutého 

mýdla ze strany ZZ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ……………………………………. 

V Havířově 8. 9. 2022                                    předseda KPŠ – Pavlína Matulová 

 

 

 

 

 

 

Souhlasy a schválení jednotlivých bodů informativní schůzky potvrdili zákonní zástupci dětí 

svými podpisy – viz. prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Bc. Zuzana Nováková, ředitelka MŠ  
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