Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel mateřské školy
dne 11.09. 2018
Přítomní členové: Mgr. Boučková Andrea MBA, Křížek Petr, Ing. Picková Radka,
Antonínová Michaela, Bc. Dalecká Marie, Alžběta Červinková, Kateřina Rubešová, Viliam
Vasiľ
Omluveni: Mgr. Hovorková Hana, MUDr. Dagmar Pohanková, Adéla Pokorná, Ing. Lenka
Hejcmanová
Za MŠ Sluníčko přítomna: ředitelka Mgr. Kateřina Buršíková, zástupkyně ředitelky Iveta Šäfrová

1. Zahájení předsedkyní SR – Mgr. Boučková Andrea MBA, představení nových členů
2. Ekonomická oblast – zůstatek z loňského školního roku 19.150,74,- Kč (odsouhlaseno
členy na nákup materiálu do technické dílny), nový rozpočet na školní rok
2018/2019 odsouhlasen, příspěvek činí 1.500,-.
3. Personální změny – modrá třída, zelená třída, školní asistent
4. Organizace roku – podzimní prázdniny 29. - 30.10. omezen provoz, vánoční prázdniny
– MŠ uzavřena, provoz zajišťuje MŠ Čtyřlístek
5. Seznámení s ročním plánem školy – pokračování v projektech Šablony, Cesta
potravin, Recklohraní (sběr elektra, baterií a tonerů), spolupráce se základními
školami (vánoční jarmark, počítačové dílny, návštěva první třídy, florbalový
miniturnaj), doplňková činnost školy – kroužky.
6. Různé – modernizace zabezpečení přístupu do budovy, čipy rodičům zůstanou po
dobu docházky dítěte do mateřské školy, plánovaná výměna plastových krytů na
pískovištích + zastínění, plánovaná rekonstrukce zateplení, výměna oken – v jednání
s Magistrátem města.
7. Akce pro rodiče – brigáda na školní zahradě (3. listopadu, sobota)
beseda s PaedDr. Ivou Svárovskou v MŠ
8. Akce pro děti – divadla v MŠ, výukové programy pro předškolní děti, návštěva
MiniZOO v MB s mladšími dětmi, výlet do ZOO Liberec se všemi dětmi, výlet pro
předškolní děti k Mumlavským vodopádům, plavecký výcvik v Jičíně, cvičení na
trampolínách, Martinská slavnost v MŠ (odsouhlasen dárek pro děti od Fondu Sidus,
pracovní sešit), Mikulášská besídka pro rodiče (odsouhlasen balíček čerstvého ovoce
+ krabička Mixit), vánoční slavnost v MŠ (koncert ZUŠ), rozloučení s předškolními
dětmi na konci školního roku

Následná schůzka Spolku 20.11.2018 od 16.00 hod. ve sborovně školy.

