Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace
ZÁPIS č. 4 ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ
dne: 11.02.2020
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Bc. Ivana Očenášková, Barbora Janečková, Martin
Synek
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová
Omluveni: Ing Lenka Hejcmanová, Markéta Vyhnálková, Kateřina Rubešová
Body k projednání:
1. Aktuální rozpočet spolku
2. Akce pro děti i rodiče
3. Stěhování organizace do nové budovy
4. Různé
1. Ředitelka školy informovala členy o aktuálním čerpání příspěvků od 10.12. 2019 do 12.02.
2020, poskytla členům k nahlédnutí výpis za akce pro děti. Tento výpis zpracovala účetní
školy a v případě potřeby je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři. Aktuální stav k 11.02. je
87.037,- Kč k dočerpání.
2. Ředitelka školy informovala členy spolku o nadcházejících akcích pro děti a rodiče
v mateřské škole. Během února proběhnou třídní schůzky pro rodiče dětí, které půjdou
k zápisu – 17.2. ŽT a ČT, 18.2. MT a ZT. Schůzek se budou účastnit učitelky z 5. , 7. a 8. ZŠ.
Učitelky mateřské školy budou seznamovat rodiče s aktivitami, které probíhají v mateřské
škole k přípravě dětí na vstup do ZŠ. Proběhne ukázka práce s dětmi, a poté beseda
s učitelkami ze základní školy, které seznámí rodiče s průběhem zápisu a informacemi o jejich
škole. Dále v únoru a březnu shlédnou děti divadelní představení v MŠ, nejstarší děti se
zúčastní výukového programu Městské policie a 19.2. proběhne dopoledne karneval ve
třídách.
3. Aktuální informace o stěhování organizace MŠ Sluníčko do nově postavené budovy v
areálu MŠ Pampeliška - pavilon Beruška bude upřesněno 19.2. na schůzce pro rodiče
s vedoucím školského odboru panem Petrem Dostálem. Během schůzky se dohodne termín
stěhování krabic z MŠ Sluníčko do nové budovy ve spolupráci s předsedkyní spolku paní
Radkou Pickovou.
4. Různé:
Dne 17.2. bude zrušena lekce Tanečků z důvodu účasti nejstarších dětí na schůzce pro rodiče.
Náhradní termín 25.2. od 15.15h.
Řešení a doplnění podkladů k odeslání Městskému soudu v Praze, který si vyžádal zaslání
dokumentů k legitimnímu přepisu nově zvolené předsedkyně spolku.
Nový termín přednášky pro rodiče s paní Stanislavou Emmerlingovou je 2.4. od 16.00h
v prostorách mateřské školy – téma: Chování a učení – co mají společného?
V Mladé Boleslavi dne: 11.02.2020
zpracovala a zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková

