Zápis ze schůze Rady Klubu při mateřské škole v Řevnicích ze dne
5. listopadu 2013
Přítomni:  P. Černý, A. Chvojková, K. Skripniková,  M. Matejová, S. Iraheta, M. Paulíková, 
K. Soukupová, A. Paulíková, K. Strejčková, R. Slavíčková (zástupce rodičů), H. Kvasničková 
1. Volba místopředsedkyně
- proběhla volba místopředsedkyně Rady Klubu, jednohlasně byla zvolena M. Matejová
2. Volba 2 nových členek Rady Klubu
- do Rady Klubu byly zvoleny 2 nové členky – A. Paulíková a K. Strejčková
3. Podzimní brigáda 
- paní ředitelka připomněla podzimní brigádu, která proběhne v sobotu 23. 11. 2013
- i tentokrát bude zajištěno občerstvení pro všechny účastníky brigády
- předpokládá se dřívější ukončení, po přístavbě a rekonstrukci se bude odklízet listí na menší ploše, dětem zřejmě nebude rozdáváno nářadí s ohledem na čerstvou navezenou zeminu
4. Dárky na Den matek
- paní ředitelka doporučila velké závěsné slunce, které si děti samy vybarví a dotvoří jako dárek pro maminky, odsouhlaseno
5. Dárky pro děti (Mikuláš, Vánoce)
- jako dárek k Mikuláši paní ředitelka navrhla dřevěné káči, cena: cca 20,- Kč, odsouhlaseno 
- návrhy na vánoční dárky, které se budou dětem rozdávat na závěr vánočních besídek: 
	kreativní sety

skládací dinosauři
CD s písničkami
knížka pohádek o dopravních značkách nebo knížka s CD „Dědečku vyprávěj“ 
od L. Špačka (etiketa pro děti) – spíše pro větší děti, budou zváženy jako dárky pro předškoláky na konci školního roku
- paní ředitelka prověří cenu skládacích dinosaurů či jiných skládaček
- jakékoli další tipy na vánoční dárky jsou vítány
- Rada Klubu schválila finanční limit pro nákup dárků k Mikuláši a Vánocům ve výši 150,- na jedno dítě
6. Focení
- termín zatím nebyl stanoven
- stejně jako v minulých letech budou k dispozici fotografie dětí v rámečku a kalendář
- diskutována výroba fotoknihy pro jednotlivé třídy za celý školní rok, bude ještě zváženo s ohledem na poměrně vysokou cenu a také náročnost pro paní učitelky (nutnost pořizovat průběžně fotografie)
7. Vánoční besídky
- děti již nacvičují program na vánoční besídky
- termíny vánočních besídek:
	úterý 10. 12. od 16:00 hod. – Sluníčka, Sovičky, Žabičky

středa 11. 12. od 16:00 hod. – Motýlci, Medvídci
- besídky proběhnou v jednotlivých třídách
- všichni jsou srdečně zváni
8. Hala
- od čtvrtka 21. 11. bude MŠ opět využívat sportovní halu u Lidového domu
- do haly se bude chodit pravidelně každý týden, ve čtvrtek nejprve Žabičky, poté se budou střídat Sovičky a Motýlci, v pátek Sluníčka a Medvídci
- nutno děti na tyto dny vybavit vhodným oblečením a obuví – tepláky, tričko a boty do haly, ideální je přivést takto oblečené do MŠ již ráno
- teplota v hale – 16 – 17 stupňů


9. Plánované akce 
- přehled aktuálně plánovaných akcí (divadelní představení atd.) je vyvěšen na nástěnce v MŠ, bude vypublikován také na webu MŠ
10. Keramika
- běží, děti začnou dostávat své výrobky, aby si je odnesly domů
- tato nadstandardní činnost je hrazena z Klubu při MŠ



Příští schůze Rady se uskuteční v MŠ v úterý 4. 2. 2014 od 16:30 hodin. 
Všichni členové jsou srdečně zváni. 

Zapsala:  A. Chvojková


