ZÁPIS ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ
dne: 10.9.2019
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Bc. Ivana Očenášková, Jana Szaboóvá, Bc. Marie
Dalecká, Kateřina Rubešová, Alžběta Červinková, Pavel Bílek, Barbora Janečková, Markéta
Vyhnálková
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová, Ing. Lenka Hejcmanová
Host: Mgr. Andrea Boučková MBA, Martina Uhrová
Body k projednání:
1. Vyúčtování uplynulého školního roku + aktuální rozpočet na školní rok 2019/2020
2. Přivítání nových členů spolku
3. Plánování školního roku
4. Akce pro děti v průběhu školního roku
5. Příspěvek rodičů na nadcházející školní rok
6. Volba místopředsedy
7. Různé
1. Účetní školy Ing. Lenka Hejcmanová informovala o čerpání rozpočtu za uplynulý školní rok a o
zůstatku. Všechny detaily k jednotlivým položkám, jejich čerpání a fakturaci byly v detailu
předloženy všem zúčastněným členům. V případě potřeby jsou kdykoliv dokumenty k dispozici k
nahlédnutí u paní účetní. Ředitelka školy informovala o aktuálním rozpočtu školy vzhledem
k plánovaným akcím v průběhu roku. Oznámila počet zapsaných dětí v MŠ + navrhla částku
příspěvků.
2. Noví členové spolku byli přivítání a seznámení s náplní práce, organizací a předběžných
termínech schůzek během roku.
3. Ředitelka školy informovala členy spolku o plánovaných akcích v průběhu roku, zapojení školy
do projektu Šablony II, které bude přínosné pro pedagogy, děti i školu. Cílem je prohloubit znalosti
a dovednosti v oblasti polytechnické, IT, prožitkových aktivitách ve třídách i mimo školu.
Plánované slavnosti v MŠ – martinská, vánoční, MDD, – pro zaměstnance a děti, mikulášská,
rozloučení se školáky, Bubnování na školní zahradě – pro rodiče a děti.
Odborně zaměřená setkávání pro rodiče – výživový poradce Energy, psycholožka, učitelky ze ZŠ.
Nový zájmový kroužek Samba – základy latinskoamerických tanců hravou formou.
Jumpingové lekce / jóga pro školáky od ledna 2020 – dle aktuálních podmínek fit center v jednání.
4. Akce pro děti – třídní výlet do Pěnčína u Jablonce n/N, výlet pro školáky - Mumlavské
vodopády / Staré Hrady alternativa v případě deště, projektový den u včelaře, návštěva 5. a 8. ZŠ –
jarmark, dílny, výuka v 1. třídě, 8x divadelní představení v MŠ v průběhu roku, kouzelnické
představení k MDD, projektové dny v MŠ – Malá technická univerzita, polytechnické vzdělávání.
Vánoční návštěva Staroměstského náměstí v MB, výstava v domě seniorů.

5. Všichni členové odsouhlasili příspěvek do spolku na nový školní rok v částce 1.500,- Kč za dítě
na finanční zajištění akcí, výletů, odměn během roku pro děti. Odsouhlasení zakoupení časopisů
Pastelka do tříd, balení Mixitu na Mikulášskou besídku, pracovních knih od Fondu Sidus k
Martinské slavnosti.
6. Nově zvoleným místopředsedou spolku je pan Pavel Bílek, zástupce ze žluté třídy.
7. Stěhování v novém školním roce - lokální oprava střechy nad zelenou třídou proběhla v měsíci
srpnu. Zřizovatel vydal zároveň prohlášení v tisku, že budova MŠ Sluníčko vyžaduje celkovou
rekonstrukci, která proběhne po odstěhování personálu a dětí do jiné budovy v sídlišti. Celá školka
včetně jejího vedení a pedagogů by měla po dobu rekonstrukce využívat nové prostory vzniklé
školy - MŠ Pampeliška.
Připomínka členů k fotografce - fotografování tříd + jednotlivci, nevhodné pozadí na fotografii a
ořez fotografií. Ředitelka školy připomínku akceptovala a bude řešit.

V Mladé Boleslavi dne: 12.9.2019
zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková

