
Vážení rodiče a přátelé MŠ, jménem

Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Lipence, z.s.
bychom Vás rádi informovali o změnách a o výsledcích členské schůze spolku, která proběhla v rámci

třídních schůzek konaných ve čtvrtek 5. září 2019.
Od letošního školního roku se v Mateřské školce změnil systém příspěvků. Hračky bude školka pořizovat z
provozních nákladů a Spolek bude po dohodě s MŠ řešit financování  Fondu na  kulturní akce a drobné
dárky pro děti, (který dříve vybírala školka sama) a to opět formou členského příspěvku.

Pro školní rok 2019/2020 byl odhlasován členský příspěvek v celkové výši 1200,- Kč formou dvou 
pololetních splátek. První část členského příspěvku ve výši 600,- Kč prosím poukazujte do 15. října 2019, a 
druhou část členského příspěvku ve výši 600,- Kč  pak do 14. února 2020 na transparentní bankovní účet 
Spolku vedeného u Fio banky, a.s., číslo účtu: 240 103 84 04/2010

(https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu)

Při platbě prosím uvádějte:   - jméno dítěte,
- třídu, kterou navštěvuje,
- variabilní symbol přidělený Mateřskou školou

Veškeré vybrané finance pak budou oficiálně převedeny formou daru na bankovní účet Mateřské školky.

Proběhla také volba výboru spolku. Byli zvoleni: třída Koťat – Dagmar Hůrková, třída Želviček – Ladislava 
Obrazová, třída Berušek – Hana Uhrová, třída Ježků – František Kvíčala.

Předsedkyni spolku Monice Bulánkové vypršel tříletý mandát a bohužel z důvodu časové vytíženosti už 
dále nekandiduje. Rádi bychom jí poděkovali za obětavou a mnohdy náročnou práci pro náš spolek. 

5. září 2019 proběhla také schůze nového výboru, kde byl zvolen nový předseda spolku František Kvíčala.

V loňském školním roce se nám podařilo získat pro děti úžasných 63.000,- Kč
Koťata 9.000,-   Želvičky 18.500,-   Berušky 19.000,-   Ježci 16.500,-

Aby bylo vyhověno všem potřebným náležitostem, prosíme ty z Vás kteří nebyli na členské schůzi a
nepodepsali se na přihláškový arch o vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky na další stránce.

Pokud se chcete dozvědět bližší  informace o členství ve Spolku, můžete se zeptat kohokoliv  z výboru
spolku,  případně  se  můžete  podívat  do  Stanov  Spolku  na  webových  stránkách  školky
(http://www.skolkalipence.cz/spolek-rodicu) nebo v tištěné podobě v šatnách jednotlivých tříd.

Těšíme se na budoucí spolupráci, na Vaše podněty, připomínky a nápady.

František Kvíčala Ladislava Obrazová
Předseda spolku Místopředseda spolku
fkvicala@seznam.cz spolekrodicu.ms@email.cz

Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Lipence, z.s.
K samoobsluze 211,Praha 5 - Lipence, PSČ 155 31
datum zápisu do Spolkového rejstříku 4.6.2016, IČO: 050 64 392

Zaplacením členského příspěvku se níže podepsaný stává členem spolku
„Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Lipence, z.s.“.

___________________________________________________________________
Jméno dítěte třída

___________________________________________________________________
Jméno člena spolku

___________________________________________________________________
Trvalé bydliště  

___________________________________________________________________
E-mail

Částka členského příspěvku: 2 x 600,- Kč

__________________________ _______________________________
Datum Podpis

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Pravidla pro seznam  členů spolku stanovuje § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným zpracováním
údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, v tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, adresa
trvalého bydliště, elektronická doručovací adresa a podpis na prezenční listině. Seznam členů je veden v písemné, tak i
v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Seznam členů je veden po dobu jednoho roku od zániku členství.
Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinnost se vážou zákonem stanovené skartační lhůty. Za
zpracování,  evidenci,  ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů jsou zodpovědní  členové výboru.  Zápisy,  změny a
výmazy v seznamu členů provádí členové výboru na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku poté, co se
dozví o vzniku nebo zániku členství nebo o změně údajů zapsaných v seznamu členů. Seznam členů je zpřístupněn
pouze členům spolku, a to v místě, které určí členové výboru. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku
na jeho náklady potvrzení s výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje
byly  na základě žádost  člena změněny nebo vymazány.  Na místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho
manžel, manželka, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic,
prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Prosíme,
tuto druhou stránku oddělte od první a po uhrazení členského příspěvku převodem na bankovní účet a podepsání
tohoto dokumentu jej můžete předat přímo některému z členů výboru spolku nebo jej – ale bez garance ochrany
osobních údajů - doneste zpět a vhoďte do boxu/vložte do desek s označením  "SPOLEK RODIČŮ" v šatně třídy
Vašeho dítěte.

Velice Vám děkujeme za  spolupráci.

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu
mailto:el.obrazova@seznam.cz

