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Kdo jsme? 

Jsme to my rodiče našich školkáčků z MŠ Údolní 68. Již 20 let fungujeme jako platforma pro 

financování aktivit a potřeb dětí, které si školka ze svého rozpočtu nemůže dovolit. Formálně 

nás zastupuje předsedkyně Lucie Skřičková, ale každý z rodičů se může jakkoliv aktivně 

zapojit.   

 

 

Co je náš cíl? 

Cílem spolku je získat pro naše děti finanční částku, která dětem umožní naplnění 

nadstandardních aktivit, materiálu či vybavení. Kromě finanční stránky je našim cílem fungovat 

jako jeden tým, který je pro školku oporou například v jednání se zřizovatelem, ministerstvem 

školství či jiným subjektem. Potkat se a uspořádat společnou akci, která přesáhne formální 

rámec a dovolí nám poznat se blíže, najít si přátele nejen mezi dětmi, ale i rodiči. A v 

neposlední řadě přinášet školce zajímavé podněty a nápady z různých oblastí zábavy, kultury, 

vzdělávání apod. 

 

 

S čím hospodaříme? 

Peníze pro výše popsané hospodaření se skládají z povinného ročního příspěvku, který je 

vždy na začátku školního roku odhlasován rodiči na společné schůzce. Další složkou rozpočtu 

jsou sponzorské dary. Nemalou část tvoří výdělek ze školkových jarmarků, na kterém se přímo 

podílíme my rodiče. Zisk činí kolem 50 000 Kč za rok (záleží na úspěšnosti jarmarku). 

 

 

Co pravidelně podnikáme? 

Nejvýraznějším podnikem spolku jsou vánoční a velikonoční jarmarky. Jsou to akce, kde se 

všichni potkáme, seznámíme, popovídáme, zakoupíme tematické dekorace vyráběné dětmi i 

rodiči, a dobře se najíme a napijeme. Nastartujeme sváteční atmosféru Vánoc či Velikonoc, s 

dětmi zazpíváme. A jako bonus je z toho výdělek pro školku a naše děti. 

 

 

Kam peníze putují? 

Peníze se nejčastěji čerpají na divadelní představení, která se ve školce konají. Výlety, 

exkurze a vzdělávací programy mimo školku. Vybavení dětského hřiště, hračky, edukační 

pomůcky (např. mobilní mlhoviště, zastínění pískoviště, herní prvky na zahradě…), dárky  

k Vánocům či jiným svátkům a příležitostem.  

 

 

 


