Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace

3/2022
ZÁPIS ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO MLADÁ BOLESLAV
Datum konání: 20. 4. 2022, 15.30h.
Místo konání: sborovna mateřské školy Sluníčko
Přítomni za spolek: Ing. Radka Picková, Martin Synek, Kateřina Šubrtová, Jitka
Sodomková, Ing. Lenka Kvaizarová, Bc. Karolína Lánczová
Přítomni on-line: 0
Přítomni za MŠ: Mgr. Kateřina Buršíková, Iveta Šäfrová, Ing. Lenka Hejcmanová.
Omluveni: Eva Platošová, Mgr. Ivana Očenášková, Petr Nosálek, Monika Lochmanová
Body k projednání:
1. Čerpání příspěvků 2/2022 - 4/2022:
 Ředitelka školy přivítala členy spolku a seznámila je s čerpáním příspěvků za období
únor až duben. Účetní školy předložila listinu s jednotlivými položkami za úhradu
akcí, odměn, administrativních poplatků, dopravy v písemné podobě. Ředitelka poté
objasnila jednotlivé položky rozpočtu, realizaci akcí. Členové se mohli vyjádřit
k čerpání příspěvků.
Realizováno:
 2 x divadelní představení v MŠ a 1x představení v Městském divadle.
 6x výukové program v MŠ pro všechny děti: hrazeno z projektu Šablony III.
 Karneval – odměny.
 Návštěva první třídy 7. ZŠ a 8. ZŠ (odměny pro žáky).
Realizace projektů:
 Průběžně cvičení se Sokolem.
 Šablony III – výukové programy, odborné setkání pro rodiče (speciální pedagog).
 Děti v pohybu (duben – červen).
 Sběr elektra, baterií a tonerů ve spolupráci s rodiči. MŠ získala certifikát za přínos pro
životní prostředí, 37 kg použitých baterií, 2 plné popelnice drobného elektra (viz
nástěnky v šatnách tříd).
 Využití 3D tiskárny pro vzdělávání dětí ve třídách, v kroužku Elektronek.
2. Čerpání příspěvků školního roku 2021/2022:
 Celkem vyčerpáno k 20.4.: 70.200,50,- Kč, zůstatek: 56.499,50,- Kč.
 Dokument je k nahlédnutí v kanceláři účetní školy.
3. Plánování školního roku (akce pro děti), co nás čeká:
 Projektové dny v MŠ (Dřevo, dar stromů; Tajuplný svět včel), (květen).
 Odborný seminář pro rodiče s PeadDr. Ivou Svárovskou - 2.5. v modré třídě.
 Návštěva leteckého muzea v MB (květen – červen).
 Projektový den mimo MŠ - výukový program pro nejstarší děti – hrazeno ze šablon III
(Dolánky u Turnova), (červen).
 Besídka pro rodiče s tvořivou dílnou (květen).
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 Rozloučení s předškoláky: představení s kouzelníkem na školní zahradě (květen).
 MDD na školní zahradě – 1.6. soutěže, skákací hrad (dar od pana školníka).
 Školní výlet do Pěnčína u Jablonce n/N – kozí farma, tvoření z korálků, jízda místním
vláčkem (červen).
 Spaní v MŠ pro nejstarší děti dne 17.6.
4. Různé:
 Výukový program prevence dentální hygieny „Dětský úsměv“ od nového školního
roku pro nejstarší děti. Příspěvek 300,- 6 lekcí za rok / dobrovolné.
 Zakoupení nové dřevěné stavebnice do tříd.
 Poděkování za pomoc při jarní brigádě. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se
zúčastnili a pomohli nám i přes nepříznivé počasí.
Ředitelka školy vyzvala členy k připomínkách, námětům a názoru na akce od nového
školního roku.
5. Připomínky, nápady:
 Zakoupení papírových kapesníků do tříd z rozpočtu spolku od nového školního roku.
Většina zúčastněných souhlasila s dobrovolností v rámci třídy (individuální donáška)
než navyšovat příspěvek rodičů.
 Názory na realizaci plaveckého výcviku v Jičíně nebo v Mladé Boleslavi.
Porovnání plavecké výuky v MB, možnost navštívit plavecký bazén a shlédnout
výuku, informovat rodiče o finanční částce za úhradu dopravy do Jičína, zjištění zájmu
– závazná přihláška dítěte v červnu 2022.
 Debata o navýšení příspěvků do spolku od nového školního roku vzhledem ke
zdražení dopravy a požadavků dodavatelů (např. na divadelní představení, výukové
programy, kouzelnické představení, vstupy).
V Mladé Boleslavi dne: 21. 4. 2022
zpracovala a zapsala: Mgr. Kateřina Buršíková, v.r.

