Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace

4/2022
ZÁPIS ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO MLADÁ BOLESLAV
Datum konání: 21. 6. 2022, 15.30h.
Místo konání: sborovna mateřské školy Sluníčko
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Martin Synek, Kateřina Šubrtová, Jitka
Sodomková, Ing. Lenka Kvaizarová, Bc. Karolína Lánczová
Přítomni on-line: 0
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová
Omluveni: Eva Platošová, Mgr. Ivana Očenášková, Petr Nosálek, Monika Lochmanová, Ing.
Lenka Hejcmanová.
Body k projednání:
1. Vyúčtování rozpočtu za školní rok:
 Ředitelka školy přivítala členy spolku a seznámila je s čerpáním příspěvků za období
duben až červen. Předložila listinu s jednotlivými položkami za úhradu akcí, odměn,
administrativních poplatků, dopravy v písemné podobě s konečným vyúčtováním.
Členové se mohli vyjádřit k čerpání příspěvků. Zůstatek na účtu je 2.616,50,- Kč.
Zůstatek bude převeden do následujícího školního roku. Dokument je k nahlédnutí v
kanceláři účetní školy.
Realizováno:
 projektové dny ve třídách („Dřevo, dar stromů“ a „Tajuplný svět včel“)
 kouzelnické představení v MŠ,
 projektový den mimo MŠ do Dolánek, výlet do Pěnčína na kozí farmu, den
dětí – skákací hrad, spaní v MŠ
 ukončení projektu Děti v pohybu s fotbalovými trenéry
 besídky pro rodiče
 účast nejstarších dětí (MT + ŽT) na miniturnaji ve florbalu mezi školkami
 exkurze do leteckého muzea
 zapojení do soutěže Dopravního podniku MB – „Autobus a já“
Zakoupení:
 odměny na den dětí (šampaňské, bonbóny)
 knihy a dřevěná sluníčka pro odcházející děti
 odměny na spaní v MŠ
2. Různé:
 Zápis pro děti uprchlíků – všechny ukrajinské děti, které přišly k zápisu, mají možnost
se zapsat do MŠ Putna dne 29. 6. 2022. Kapacita naší MŠ se zvyšovat nebude.
 K 31. 7. 2022 odchází z funkce pan Petr Dostál, vedoucí školského odboru.
 Výukový program prevence dentální hygieny „Dětský úsměv“ od nového školního
roku pro nejstarší děti, objednáno. Příspěvek 300,- 6 lekcí za rok / dobrovolné.
 Možnost navázat na spolupráci s fotbalovou akademií FAKK v následujícím šk. roce.
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 Nová spolupráce s florbalovou akademií při 6.ZŠ – účast na turnajích mezi školkami /
6 turnajů za rok.
 Pokračování v projektu Šablony III – projektové dny v MŠ a mimo MŠ, odborná
setkání s rodiči, v projektu Cvičíme se zvířátky – Sokol, Recyklohraní.
 Plavecká výuka v Jičíně – doporučujeme za MŠ výuku v Jičíně vzhledem ke kvalitě
aktivit s dětmi, prostředí bazénu a šaten, celkových podmínek. Cena 2.400,- Kč za
dopravu a kurzovné.
 Zájmové kroužky – pokračujeme v novém školním roce s Florbálkem, Hláskařem a
Elektronkem.
3. Předsednictví spolku:
 Všichni přítomni členové spolku souhlasili s ponecháním funkce předsedkyně paní
Ing. Radce Pickové.
 Z řad členů nikdo v následujícím školním roce nekončí.
 Noví rodiče se mohou přihlásit k aktivnímu členství prostřednictvím e-mailové
korespondence info@msslunicko-mb.cz.
Ředitelka školy vyzvala členy k připomínkám, námětům a názoru na průběh školního roku
v MŠ a zároveň poděkovala za celoroční spolupráci.
Členové neměli připomínek.
V Mladé Boleslavi dne: 22. 6. 2022
zpracovala a zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková, v.r.

