KLUB rodičů RADOST,spolek
Klub RADOST, spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující
zájmy dětí a všestranný rozvoj jejich osobností.
Velmi úzce spolupracuje s vedením a všemi učitelkami mateřské školy.
Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování
výchovného působení rodiny a mateřské školy :
seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a
úkoly školy
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi
rodičů a podílí se na jejich vyřizování
přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i
materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné
činnosti a zlepšování školního prostředí
předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně
vzdělávací soustavy
zvyšuje počet volno-časových aktivit dětí
Sdružení má několik orgánů :
valná hromada = je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni
členové sdružení
rada sdružení = volení zástupci z řad rodičů jednotlivých tříd
předseda a místopředseda = volení zástupci z řad sdružení
Zdroje jmění jsou zejména :
dary a příspěvky právnických a fyzických osob
členské příspěvky (600,-Kč / druhé a další dítě -sourozenec
300,-Kč / na celý šk.rok)
dotace a granty
příjmy z vlastní činnosti

Příjmy za šk.rok 2017/18:
členské příspěvky celkem: 47.350,-Kč
KARNEVAL – zisk z prodeje+vstupné : 12.559,-Kč
rabat z focení tří, jednotlivců: 1.600,-Kč
zisk z prodeje – Letní slavnost 20.6. 2018 : 2.349,-Kč
Příjmy CELKEM: 63.858,-Kč
Výdaje za šk.rok 2017/18:
hry a hračky pod stromeček : 28.200,-Kč
sladkosti k MDD, těsto – pečení cukroví, hlína - pěstování,
knihy, časopisy, fotky – tř.alba, vestibul, výtvarný a pracovní
materiál apod.: 15.602,-Kč
mikulášské balíčky: 4.116,-Kč
Karneval – program KLAUNI: 4.000,-Kč
Den zdraví – zdravé pomazánky na ochutnávku: 392,-Kč
knihy+dárky pro předškoláky: 2.490,-Kč
akce pro nejmenší - dárky pro 2-3 leté: 1.179,-Kč
šachový turnaj – startovné, prezentace MŠ: 360,-Kč
Výdaje CELKEM: 56.339,Zůstatek k 6.9. 2018: 7.519,-Kč použijeme na zakoupení barevných
skládacích žíněnek do každé třídy a míčů na zahradu.
Účetnictví k nahlédnutí u ved.uč. Lenky Izsóvé (na tř.Kočička).
Věříme, že v novém šk.roce 2018/19 zaplatíte za Vaše děti členský
příspěvek v plné výši (600,- /za 2. a další dítě - sourozence 300,-),
jak tomu bylo i v loňském roce. DĚKUJEME !
PLÁN na nový šk.rok 2018/19:
MIKULÁŠ - mikulášské balíčky
VÁNOCE – hry a hračky pod stromeček
KARNEVAL – program Klauni: 4.000,-Kč
Den zdraví – zdravé pomazánky, Šachový turnaj - startovné
MDD – dárky / program HOPSALÍN: 4.000,-Kč
BUS na školní výlet
Letní slavnost s pasováním – dárky pro předškoláky / program
Jinálek a Ája 1.500 (50% sleva z loňského šk.roku)

