Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace
ZÁPIS č. 3 ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ
dne: 10.12.2019
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Bc. Ivana Očenášková, Barbora Janečková
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová, Ing. Lenka Hejcmanová
Omluveni: Martin Synek
Body k projednání:
1. Aktuální rozpočet spolku
2. Zhodnocení akcí v MŠ, akce pro děti do konce kalendářního roku
3. Oznámení o stěhování organizace v novém roce
4. Různé
1. Ředitelka školy informovala členy o aktuálním čerpání příspěvků od 3.9. do 10.12. 2019,
poskytla členům k nahlédnutí výpis za akce pro děti doplněné o Martinskou a vánoční
slavnost, za dopravu, divadelní představení, za odměny na Mikulášské besídce. Tento výpis
zpracovala účetní školy a v případě potřeby je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři. Aktuální
stav k 10.12. je 96.410,- Kč k dočerpání.
2. Ředitelka školy informovala členy spolku o slavnosti pro děti, která byla zdařilá, děti
prožily mnoho pozitivních zážitků, vzájemně se seznámily mezi třídami, obohatily si slovní
zásobu o nová slova, seznámily se s tradicemi, zvyky, naučily se nové poznatky a dovednosti.
Dále byli členové seznámeni s nadcházejícími akcemi - vánoční slavnost všech tříd s
koncertem ZUŠ a vánočním obdarováním ve třídách.
Odborný seminář pro rodiče – malá účast rodičů, navrženo aktuální téma členy spolku: beseda
s fyzioterapeutem, správná obuv pro děti, prevence nožní klenby.
3. Oznámení o stěhování organizace MŠ Sluníčko do nově postavené budovy v areálu MŠ
Pampeliška - pavilon Beruška. Stěhování proběhne během února 2020, od března bychom
měli fungovat v nových prostorách. Personál přechází s dětmi, vyjma hlavní kuchařky. V
nové mateřské škole nebude školní jídelna, tzn. stravu bude zajišťovat jídelna v MŠ Beruška a
do naší školy se jídlo bude dovážet. V lednu přislíbil účast na rodičovské schůzce pan Petr
Dostál – vedoucí školského odboru. O termínu schůzky budeme včas informovat
prostřednictvím našeho webového portálu a v šatnách tříd. Prosíme rodiče o pomoc při
stěhování. Do stávající budovy MŠ Sluníčko se na několik měsíců přestěhuje MŠ Čtyřlístek
kvůli rekonstrukci oken a vzduchotechniky.
4. Různé:
Znovu děkujeme všem rodičům, kteří se mohli účastnit školní brigády, MŠ bude uzavřena od
23.12. do 31.12. Zjišťujeme stav dětí 2. - 3. 1. V případě nepožadování vzdělávání dětí bude
MŠ uzavřena i v těchto dnech.
Termín následující schůze bude dohodnut a zveřejněn po termínu schůzky s vedením
školského odboru (konec ledna, začátek února)
V Mladé Boleslavi dne: 13.12.2019
zapsala: Kateřina Buršíková

