Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace
ZÁPIS č. 5 ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ
dne: 10.03.2020
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Bc. Ivana Očenášková, Barbora Janečková, Martin
Synek, Kateřina Rubešová, Marie Dalecká, Pavel Bílek, Jana Szabóová
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová
Omluveni: Ing. Lenka Hejcmanová, Markéta Vyhnálková
Ukončení aktivního členství: Alžběta Červinková
Body k projednání:
1. Stěhování organizace
 Ředitelka školy informovala členy o aktuálním řešení stěhování organizace do
novostavby MŠ Pampeliška. Kolaudace budovy proběhla dne 5.3.2020, o víkendu 7. 8.3. 2020 byl proveden úklid daných prostor v budově firmou Compag.
 Ředitelka školy předběžně zarezervovala termín převozu krabic z MŠ Sluníčko do
novostavby MŠ Pampeliška dne 13.3.2020 od 16.00h a na schůzce se členy po
domluvě potvrdila firmě objednávku. Na parkovišti u nové budovy bude zajištěno
dopravní značení zákazu zastavení od 16.00 do 20.00h. Zajištěny budou dvě dodávky
a šest pracovníků z firmy Compag. Do šaten tříd bude vyvěšen informační leták o
stěhování, žádost o výpomoc rodičů a nabídka na zhlédnutí nových prostor mateřské
školy ve dnech 13.3. v době stěhování a 20.3. od 16.00 do 17.00h.
 O víkendu 14. – 15.3. budou paní učitelky a provozní zaměstnanci vybalovat krabice a
připravovat třídy k provozu. V následujícím týdnu je zajištěn odvoz dalších krabic či
jiných věcí ve spolupráci s rodiči na třídách.
 Několik rodičů nabízí výpomoc jak osobní, tak poskytnutím aut k převozu věcí.
 Dne 27.3. musí být kompletně mateřská škola Sluníčko vystěhovaná. Na třídách
budeme zjišťovat aktuální potřeby docházky dětí v odpoledních hodinách v tento den.
Pokud bude nahlášeno méně dětí, mateřská škola bude v provozu omezeně.
 Školní zahrada – údržba školní zahrady (v době působení v nových prostorách) je
v naší režii až do začátku rekonstrukce MŠ Sluníčko. Využívat zahradu budou děti
z mateřské školy Čtyřlístek, které se do budovy nastěhují. V nejbližších dnech
proběhne jednání s ředitelkou školy (MŠ Čtyřlístek) o využívání školní zahrady dětmi
MŠ Sluníčko v některých dnech v týdnu od 1.4.2020.
 Vrácení čipů proběhne v nové mateřské škole po přestěhování. Otevírání vstupních
dveří v novostavbě bude na zazvonění přímo do dané třídy.
 Zápis změny sídla Spolku rodičů a přátel mateřské školy proběhne v září 2020. Nová
předsedkyně spolku paní Ing. Radka Picková je řádně zapsána v rejstříku.
 Desinfekční přípravky na třídách – paní Jana Szabóová se dotazovala v zelené třídě na
množství dezinfekčního prostředku pro děti. Stanovisko mateřské školy: provozní
zaměstnanci denně důsledně dezinfikují veškeré plochy v budově. Učitelky na třídách
mají k dispozici dezinfekční přípravek na ruce (nyní v omezeném množství), nicméně
vedou děti několikrát denně k řádnému mytí rukou, používání kapesníků, apod.
Momentálně je nedostatek volně prodejných dezinfekčních prostředků v lékárnách či
jiných drogistických firmách. Situaci sledujeme. Prosíme i rodiče o dodržování
hygienických opatřeních v prostorách mateřské školy.
 Návrh paní Pickové na záznam o navrácení původního stavu školní zahrady před
rekonstrukcí v nové projektové dokumentaci, která se již řeší. Také zřídit vodovodní
přívod na dvou místech školní zahrady k zalévání. Ředitelka školy bere na vědomí.
V Mladé Boleslavi dne: 11.03.2020

zpracovala a zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková

