Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel mateřské školy
ze dne 19. 3. 2019
Přítomní členové výboru: Petr Křížek, Ing. Radka Picková, Jana Szabóová, Mgr. Hana
Hovorková, Bc. Marie Dalecká, Markéta Faltová, Alžběta Červinková
Nepřítomní členové výboru: Viliam Vasiľ
Omluveni: Mgr. Andrea Boučková, MBA, MUDr. Dagmar Pohanková, Michaela
Antonínová, DiS., Kateřina Rubešová
Za MŠ Sluníčko přítomny: ředitelka Mgr. Kateřina Buršíková, zástupkyně ředitelky Iveta
Šäfrová, omluvena byla ekonomka Ing. Lenka Hejcmanová
1. Seznámení ředitelky MŠ Sluníčko s aktuální situací ohledně stavu budovy a opravy střechy.
Stěhování do jiné budovy v letošním školním roce nebude realizováno. Doposud nejsou
známy žádné konkrétní informace, které by bylo možné zveřejnit.
2. Diskuze týkající se opravy střechy budovy MŠ Sluníčko. Společným cílem, na kterém se
shodli zástupci Spolku rodičů a přátel MŠ se zástupkyněmi MŠ je, aby došlo k účinnému
odstranění problémů se zatékáním do objektu MŠ Sluníčko. Zároveň je však třeba
respektovat, že nejméně dva roky se nesmí provádět žádné práce, které by mohly poškodit
zahradu MŠ s ohledem na poskytnutou dotaci. Člen výboru Mgr. Petr Křížek se nabídl,
že s využitím svých pracovních kontaktů se pokusí zjistit další podrobnosti. V návaznosti
na to bude uspořádána další schůze výboru.
3. Diskuze ohledně schůzky pro rodiče předškolních dětí se zástupkyněmi z 8. ZŠ. Pochvala
za vedení, přístup i za prezentaci 8. ZŠ. Předškoláci byli hodnoceni jako dobře připraveni
z MŠ na vstup do školy. Domluveno, že předškoláci navštíví 8. ZŠ, termín bude upřesněn. 7.
ZŠ s MŠ nekomunikuje, a proto není domluvena ani v letošním roce žádná spolupráce. Paní
ředitelka doufá, že v následujícím školním roce se podaří domluvit více aktivit ve spolupráci
se základními školami.
4. Komise Rady statutárního města Mladá Boleslav – KOMISE PRO INTEGRACI ETNIK
A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN. Předsedkyně komise Jana Szabóová nabídla MŠ Sluníčko
program, který zajišťují zdarma pro děti z mateřských škol. Domluveno, že na příštím jednání
sdělí podrobnosti k tomuto programu.
Následná schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Sluníčko bude dle vývoje situace ohledně
opravy MŠ.

