Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace
ZÁPIS č. 3 ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ
dne: 15. 6. 2021
Přítomni za spolek: Radka Picková, Martin Synek, Barbora Janečková, Eva Platošová,
Kateřina Šubrtová, Ivana Očenášková.
Přítomni za MŠ: Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová, Lenka Hejcmanová.
Omluveni: Kateřina Rubešová, Markéta Vyhnálková, Petr Nosálek.
Body k projednání:
1. Shrnutí školního roku, akce, ŠVP:
 Ředitelka školy seznámila členy s akcemi pro děti, které mohly být uskutečněny
vzhledem k znovuotevření mateřských škol, s režimem v MŠ v době covidové, s
realizací školního vzdělávacího programu – nový ŠVP se daří naplňovat, využíváme
polytechnických koutků, různého materiálu, spolupráce s rodiči je na velmi dobré
úrovni, došlo k realizaci několika výukových programů pro děti, doplnění
didaktických pomůcek ve třídách, uskutečnily se výlety mimo MŠ, děti se pravidelně
starají o záhony, seznamují se s IT technikou.
 Rozloučení s odcházejícími dětmi do ZŠ proběhlo na školní zahradě bez účasti rodičů.
2. Vyúčtování:
 Účetní školy předložila členům vyúčtování v písemné podobě.
 Vyúčtování je k nahlédnutí u účetní školy.
 V době konání schůzky spolku nebylo možné zaúčtovat fakturu za dopravu do Zoo,
kouzelnické představení. Konečné vyúčtování proběhne k 30. 6. 2021.
3. Akce, které plánujeme v novém roce:
 Odborná setkání pro rodiče – besedy, webináře,
 zapojení do projektů Šablony III, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky,
Technická školka, Děti v pohybu, pokračovat budeme v programu Recyklohraní,
Mrkvička,
 pravidelná návštěva Funparku Bambi v zimních měsících,
 setkání s učitelkami ze ZŠ, rodiči a dětmi, které odcházejí do ZŠ,
 projektové dny v MŠ a mimo MŠ,
 besídky a dílny pro rodiče.
4. Volba nového místopředsedy:
 Z důvodu ukončení docházky do MŠ syna pana Pavla Bílka a složení funkce, byl
všemi přítomnými členy zvolen do funkce místopředsedy pan Martin Synek od 1. 9.
2021.
5. Připomínky, nápady:
 Nikdo z přítomných členů neměl připomínek vzhledem k MŠ.
6. Poděkování:
 Ředitelství mateřské školy děkuje všem rodičům, kteří byli aktivními zástupci několik
let ve spolku a zastupovali tak všechny rodiče při rozhodování a schvalování aktivit
pro děti.
V Mladé Boleslavi dne: 16. 6. 2021
zpracovala a zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková, v.r.

