
Zápis z jednání členské schůze SRPŠ Mateřídouška 
Spolek rodičů a přátel školy Mateřídouška 

Aloisina výšina 645/55, Liberec XV 460 15, IČO: 22855386 
 
Datum konání: 7.9.2022 
Zahájení: 17: 00 
Místo konání: MŠ Korálek, Aloisina výšina 645/55, Liberec XV 
Počet členů spolku k 7.9.2022 :   83 
Počet přítomných podle prezenční listiny: 56 
 
1.část - Program jednání členské schůze SRPŠ: 

1) Představení výboru Spolku 
2) Volba nové místopředsedkyně výboru Spolku 
3) Seznámení nových členů se stanovami Spolku 
4) Informace o výsledku čerpání finančních prostředků za školní rok 2021/2022 
5) Zpřístupnění komunikační aplikace Twiksee 

 
1) Představení výboru Spolku 
Přítomným členům byly představeny členky stávajícího výboru: 
předsedkyně – Veronika Mairichová 
finanční dozor - Kateřina Horáková (z pracovních důvodů se omluvila) 
pokladník - Hana Zahradníková 
 
2) Volba nových členů výboru spolku 
Místopředsedkyně SRPŠ paní Vašková ukončila působení ve funkci k 31.8.2021, z důvodu 
ukončení docházky do MŠ. 
Ředitelka školy navrhla do funkce jmenovat paní Lenku Münzbergerovou. 
V následném hlasování byla ve funkci jednohlasně schválena. 
 
3) Seznámení nových členů se stanovami spolku 
Noví členové, při podpisu přihlášky ke členství spolku, obdrželi výtisk stanov Spolku 
Mateřídouška. Na schůzce byly vysvětleny způsoby podmínek platby členských příspěvků  
a podmínky čerpání financí spolku. 
 
4) Informace o výsledku čerpání finančních prostředků za školní rok 2021/2022 
Členové spolku byli seznámeni s přehledem čerpání za uplynulý školní rok.  
viz příloha 
 
5) Zpřístupnění komunikační aplikace Twiksee 
Hospodářka seznámila rodiče se záměrem školy, začít ke komunikaci s rodiči používat 
aplikaci Twiksee, která by měla být funkční do konce září 2022. O způsobu přihlášení a 
podmínkách používání budou rodiče dále informováni e-mailovou poštou. 
 
V Liberci 8.9.2022 
 
zapsala: H. Zahradníková   ………………………………………………. 
 
 
 
 



Po ukončení schůze SRPŠ zahájila ředitelka školy třídní 
schůzky rodičů. 

 
 
2.část - Třídní schůzky rodičů: 

1. Seznámení s učitelským sborem 
2. Seznámení s řády školy 
3. Portfolium žáků 
4. Pokračování schůzek na jednotlivých třídách 

 
1) Seznámení s učitelským sborem školy 
Ředitelka školy představila jednotlivé třídní učitelky a asistentky dětí. 
 
2) Seznámení s řády školy 
Ředitelka MŠ seznámila rodiče s hlavními informacemi obsaženými ve Školním řádu 
a Školním vzdělávacím programu 

- Kurikulum zdravé MŠ 
- jak postupujeme, pokud si nevyzvednete dítě 
- do MŠ jen zdravé dítě 
- Harmonogram školního roku a plánované uzavření MŠ ve školním roce 2022/2023 

Celé dokumenty jsou k dispozici rodičům na stránkách školy www.mskoralek.cz . 
 
3) Portfolium žáka 
Paní učitelka Marie Zemanová rodičům představila vzorové Portfolium žáka, které si od 
letošního školního roku povede každé dítě ve spolupráci s třídními učitelkami i rodiči. 
Rodiče byli požádáni o zakoupení šanonu s rychlovazačem. 
 
4) Pokračování schůzek na třídách 
Dále schůzky pokračovaly individuálně na třídách, kde byli rodiče seznámeni s pravidly 
provozu jednotlivých tříd. 
   
 
 
 
V Liberci 8.9.2022 
 
zapsala: H. Zahradníková   ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mskoralek.cz/


Příloha k Zápisu z jednání členské schůze SRPŠ Mateřídouška z 7.9.2022 

 

Čerpání SRPŠ za školní rok 2021/2022  
  
Příjmy:  
149 684,55 zůstatek k 31.8.2021 
112 050,00 příspěvky rodičů 
70 000,00 dar rodiče 
331 734,55 celkem 
  
Výdaje:  
38 247,00 divadla v MŠ 
6 203,00 ZOO, botanická 
6 488,00 Mikulášské balíčky 
1 454,00 MDD nanuky 
16 160,00 loučení s předškoláky: ročenky, program, dárky, pohoštění 
27 644,00 výlet: doprava, oběd, vstupy 
1 018,00 olympiáda medaile, poháry 
500,00 členský poplatek Děti na startu 
2 525,00 výtvarné potřeby 
6 000,00 proutěné koše na hračky 
47 850,00 piána (z daru rodičů) 
1 884,05 bankovní poplatky 
155 973,05 celkem 
  
  
175 761,50 zůstatek finančních prostředků k 31.8.2022 
  


