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2/2022
ZÁPIS ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO MLADÁ BOLESLAV
Datum konání: 9. 2. 2022, 15.30h.
Místo konání: sborovna mateřské školy Sluníčko
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Martin Synek, Eva Platošová, Mgr. Ivana
Očenášková, Jitka Sodomková, Ing. Lenka Kvaizarová
Přítomni on-line: 0
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová, Ing. Lenka Hejcmanová.
Omluveni: Kateřina Šubrtová, Petr Nosálek, Monika Lochmanová, Bc. Karolína Lánczová
Body k projednání:
1. Čerpání příspěvků školního roku 2021/2022:
 Ředitelka školy přivítala členy spolku a seznámila členy s čerpáním příspěvků za
období září až leden tohoto školního roku. Účetní školy předložila dokument
s jednotlivými položkami za úhradu akcí, administrativních poplatků, dopravy apod.
v písemné podobě. Ředitelka poté objasnila jednotlivé položky rozpočtu, realizaci
akcí.
Realizováno:
 5 x divadelní představení v MŠ
 Výukový program mimo MŠ pro starší děti (Přerov n/L), Ralsko – Hradčany: hrazeno
z projektu Šablony III.
 Výlety pro mladší děti – lesopark Štěpánka, Bradlecký les.
 Výlet na vánoční Staroměstské náměstí v MB.
Zakoupeno:
 interaktivní knihy z Fondu Sidus k Martinské slavnosti
 tubusy Mixit k Mikulášské slavnosti
 časopisy Kuliferda a kalendáře do tříd
 pracovní sešity k projektu Cvičíme se zvířátky – Sokol
Realizace projektů:
 Průběžně cvičení se Sokolem.
 Šablony III – výukové programy MTU (polytechnika), Draní peří, odborná setkání pro
rodiče (pohybový a podologický seminář).
 Děti v pohybu (září – listopad), pokračovat budeme od jarních měsíců.
 Sběr elektra, baterií a tonerů ve spolupráci s rodiči.
 Schválení projektu 3D tiskárny od firmy Prusa Research a.s., darování 3D tiskárny na
základě předloženého projektu pro vzdělávání předškolních dětí.
2. Čerpání příspěvků školního roku 2021/2022:
 Celkem vyčerpáno k 9.2.: 51.362,50,- Kč, zůstatek: 73.377,50,- Kč.
 Dokument je k nahlédnutí v kanceláři účetní školy.
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3. Plánování školního roku (akce pro děti), co nás čeká:
 Funpark Bambi – prozatím 3x návštěva (leden – březen).
 Schůzka pro rodiče nejstarších dětí s učitelkami ze ZŠ – zápis do ZŠ, příprava, znalost
dětí
 2x divadelní představení v MŠ, Městské divadlo
 ukázka modelového kolejiště v MŠ
 Odborný seminář pro rodiče s Mgr. Martinou Večeřovou
 karneval v MŠ
 návštěva leteckého muzea v MB
 výukový program pro nejstarší děti – hrazeno ze šablon III
 besídka pro rodiče, dílny
 rozloučení s předškoláky: představení s kouzelníkem na školní zahradě
 školní výlet do Pěnčína – kozí farma, tvoření z korálků
4. Různé:
 Zájmové odpolední kroužky: zrušena Samba, nový kroužek Elektronek (rozvoj
digitálních kompetencí).
 Dar p. Dušička: polytechnické komponenty ke stavebnici Ateliér 344.
 Dezinfikování školky každou sobotu.
 Tvorba koncepce strategie školství v MB ve spolupráci s firmou AQE advisors a
zřizovatelem, výsledky dotazníkového šetření (listopad 2021) – celkem odeslalo
dotazník 4.664 respondentů, za MŠ Sluníčko 27 rodičů. Vyhodnocení dotazníku za
MŠ předloženo rodičům.
 Výukový program Dentální hygiena – nikdo nenabízí.
 Nový herní prvek na školní zahradě – průlezka Piccolo.
 Jarní brigáda - duben (ve spolupráci s paní Radkou Pickovou), termín bude upřesněn.
Návrh na práce: přemístění bylinkového záhonu, zrušení kompostérů u ohniště,
vytvoření nového záhonu pro ovocné keře, likvidace herního prvku, sestavení
zahradního domku. Instalace plašičů ptactva.
5. Připomínky, nápady:
 Výskyt koček na školní zahradě.
V Mladé Boleslavi dne: 10. 2. 2022
zpracovala a zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková, v.r.

