
Zápis z Členské schůze 

Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Krynická  
Se sídlem Krynická 490/2, Praha 8 IČO: 47606819 

 
Datum a místo členské schůze: 14. 6. 2022, 17:00, třída Tygříků 

 
Přítomni 

Členové: Petr Duras, Petra Zemenová, Martina Horáková, Kateřina Sedláčková, 
Kateřina Němcová, Kateřina Nová, Zdeňka Vacková 
 
Za MŠ Krynická: Jana Bernasová (ředitelka), Petr Sedlák 
 
Zapisovatel: Kateřina Nová 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení, prezence členů spolku, volba zapisovatele 
 

2. Úvodní slovo předsedy 
a. shrnutí uplynulého školního roku, poděkování  

 
3. Prezentace hospodaření : 

 
- hospodářkou spolku Petrou Zemenovou bylo prezentováno hospodaření 
spolku ve školním roce 2021/2022 zatím bez nákladů za celodenní výlet, kdy 
dopravní společnost ještě nepředložila fakturu a nákladů na rozloučení 
s předškoláky, které ještě neproběhlo.  
 
Z dodaných podkladů je zřejmé, že schválený rozpočet pro tento rok nebude i 
přes navýšení vánočního příspěvku pro třídy o 16 000 Kč a náklady na jednu 
akci navíc (akce Ukliďme školku) překročen. 
 
Nicméně hospodářkou spolku bylo konstatováno, že pro vytvoření finančního 
plánu na rok nadcházející je potřeba vzít v potaz fakt, že tento rozpočet, byl již 
od začátku schválen jako deficitní o cca 60 000 Kč.  
Díky nevyčerpaným příspěvkům  ze škol. roku 2020/21 (díky Covidu se 
spousta akcí rušila), se plánovalo, že se tyto nevyčerpané peníze použijí na 
akce roku následujícího. 
Oproti letům předchozím se navíc uhradila platba lodí, která byla jinak hrazena 
mimo rozpočet SRPŠ.  
Současně, měla letos školka méně dětí, než v letech předchozích, tudíž se 
vybralo méně peněz na členských příspěvcích.  
 

4.  
a. Diskuze nad  sestavením plánu akcí hrazených SRPŠ na školní rok 

2022/2023 
 
Zástupcem školky paní Kuklovou, byl předán plán akcí, které pro příští 
rok připravuje školka a SRPŠ hradí.  



Bylo konstatováno, že tento plán není zatím kompletní, že některé akce 
se ještě budou přidávat. 
 
Přítomní členové navrhovali, aby tyto akce byly více druhově rozmanité. 
Prozatím jsou v plánu „pouze“ divadla. Jako příklad dalších akcí, byly 
navrhovány  hudební akce, akce vzdělávací jako např.  zdravotní ( jak 
se čistí zoubky), ekologické, bezpečnostní, místopisné atd.   
 

b. Současně bylo diskutována skutečnost, že při zachování současného 
počtu akcí a nákladů na ně, je třeba při zachování vyrovnaného 
hospodaření, přijmout oproti současnému roku, změny v oblasti 
financování. 
 
 -1-  hospodářkou spolku bylo konstatováno, že pro dodržení 
vyrovnaného rozpočtu při zachování současného stavu nákladů je třeba 
zvýšit roční příspěvek o 300 Kč na 1500 Kč/ dítě/ rok.  
 
-2- druhou variantou je snížení na výdajové straně rozpočtu, což by 
znamenalo zrušení plateb ze strany SRPŠ finančně nejnáročnějších 
akcí ( celodenní výlet, plavba lodí), které by byly následně financovány 
individuálně rodiči. Zde panuje obava, že část dětí by se následně akce 
nezúčastnilo, což považujeme za nešťastné.  
 
-3- třetí variantou je spoluúčast rodičů a SRPŠ na konkrétní akci, čímž 
se rozloží jednorázová finanční zátěž pro rodiče v kombinaci 
s navýšením členského příspěvku o 100 Kč na 1300 Kč/ dítě a rok.  
 
- další variantou je vytvoření nového plánu financování spolku ( výtěžek 
z jarmarků) , což je dlouhodobější záležitost.  
 
Přítomní členové se pro následující rok, přikláněli spíše k variantě  
4.b. 3. 
 
 
 

5. Další:  
a. V návaznosti na bod 4.b bude na členské schůzi  na začátku školního 

roku  2022/23   hlasováno o nové výši příspěvku 
 

b. V návaznosti na finanční výdaje rodičů, bylo poukázáno i na kvalitu 
dodané služby.  Jednalo se např. o individuální focení dětí ve školce, 
ale zejména v obecné rovině.  
U focení nešlo o akci, kterou by spolufinancovalo SRPŠ nicméně bylo 
zaznamenána celkem velká nespokojenost rodičů s výsledkem. 
Současně se jednalo o největší jednorázový výdaj rodiče v průběhu 
školního roku 21/22 . Po vzájemné dohodě s paní ředitelkou bylo 
dohodnuto, že se společně podíváme po nějaké alternativě.  

 
 
Následně byla schůzka v 18:15 ukončena.  



 
 

 
 
 

 
 
 

Dne: 28.6.2022 
 

Zapsala: Kateřina Nová   
 

 


