Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace
ZÁPIS č. 2 ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ
dne: 22.10.2019
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Bc. Ivana Očenášková, Bc. Marie Dalecká, Pavel
Bílek, Barbora Janečková, Markéta Vyhnálková, Martin Synek
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová
Omluveni: Jana Szaboóvá, Kateřina Rubešová, Lenka Hejcmanová
Body k projednání:
1. Aktuální rozpočet spolku
2. Nový zástupce třídy ve spolku
3. Akce v průběhu září, října a do konce kalendářního roku
4. Brigáda na školní zahradě + vyklízení sklepa
5. Různé
1. Ředitelka školy informovala členy o aktuálním čerpání příspěvků od 3.9. do 22.10. 2019,
poskytla všem zúčastněným členům k nahlédnutí přehledný výpis za akce pro děti, dopravu,
divadelní představení, didaktické pomůcky a hudební nástroje do každé třídy. Tento výpis
zpracovala účetní školy a v případě potřeby je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři.
2. Novým aktivním členem (zástupcem třídy) spolku se stal pan Martin Synek z modré třídy.
3. Ředitelka školy informovala členy spolku o realizaci Malé technické univerzity projektové dny v mateřské škole z projektu Šablony II. Tyto projektové dny proběhly v
dopoledních hodinách v každé třídě, děti získaly povědomí o různých technických povoláních
(projektant, architekt, stavitel, vodohospodář, apod.), děti se naučily stavět mosty, věže,
domy, obohatily si slovní zásobu o nová slova, pojmy (příčka, vodojem, technický výkres,
obvodové zdi, rozvody, půdorys, apod.), učily se číst ve výkresu, stavět město podle plánu.
Vše metodou prožitku. Tyto projektové dny hodnotíme za velmi vydařené a přínosné. V
budoucnu bychom chtěli pozvat lektorku na realizaci doplňkových projektů.
Dále proběhlo divadelní představení Perníková chaloupka, výlet předškolních dětí k
Mumlavským vodopádům. Plavání pro předškolní děti do 15.11.
Plánované slavnosti v listopadu, prosinci:
 Martinská slavnost - 12.11. v dopoledních hodinách, objednán pracovní sešit pro děti z
Fondu Sidus (zakoupením sešitu přispíváme na podporu vzdělávání postižených dětí).
 Mikulášská besídka pro rodiče a příbuzné dětí - 4.12. od 15.15h., návštěva čerta a
Mikuláše v každé třídě, objednány tubusy od Mixitu + balíček ovoce.
 Vánoční slavnost – 12.12. v dopoledních hodinách, koncert ZUŠ, zpívání koled,
obdarování dětí ve třídách.
 14.11. - Seminář pro rodiče v MŠ – výživová poradkyně představí produkty Energy,
vysvětlí vliv a přínos produktů na lidský organismus, produkty jsou vhodné nejen pro
dospělé, ale především pro děti.
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4. Brigáda na školní zahradě + vyklízení sklepa:
Předsedkyně spolku paní Ing. Radka Picková navrhla termín brigády dne 9.11. od 9.00 do
12.00h. Jedná se o hrabání listí na školní zahradě, děti jsou vítány. Na závěr brigády je možné
si opéct vuřty u ohně. S sebou hrábě a lopatu, tentokrát není možné zapůjčení nářadí.
Současně budeme vyklízet sklep od starých uskladněných skříní, bude přistaven
kontejner na pozemku školy.
5. Různé:
 provoz o vánočních prázdninách zajišťuje MŠ Pastelka – 23.12. / 27.12. / 30. - 31.12.
 výskyt vší v červené a zelené třídě – omezený počet dětí, již se nešíří
 příspěvky do 22.10. zaplatilo 67 rodičů z 95
 stěhování organizace do nové budovy MŠ Pampeliška - zatím není potvrzen daný
měsíc přesunu, zcela určitě zůstáváme v prostorách MŠ Sluníčko do konce ledna
2020

V Mladé Boleslavi dne: 22.10.2019
zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková

