Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel Bělohradské MŠ
ve školním roce 2017/2018
Na činnosti Spolku rodičů a přátel Bělohradské MŠ se ve školním roce podílelo celkem 102
členů. Samotný výbor rodičů měl 6 členů, kteří se scházeli přibližně 1-2x za 2 měsíce.

Z vybraných příspěvků a z dotace od Města Lázně Bělohrad se dětem finančně přispělo na
následující položky:












v listopadu jsme zafinancovali loutkové představení „Dlouhý, široký a bystrozraký“
divadelní skupiny Kašpar a sférické kino – promítání podmořského světa
v prosinci jsme zaplatili cestu autobusem na adventní prohlídku zámku Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou
od Ježíška děti obdržely dárek – foukací dřevěné harmoniky
všem koledníkům jsme zakoupily velikonoční perníčky
18.5.2018 ZŠ K. V. Raise uspořádala sportovní den pro děti z MŠ, u této příležitosti
všechny děti obdržely malý dárek – létající vrtulky, které taktéž zafinancoval Spolek
k MDD jsme zajistili zmrzlinu
2.6.2018 od 15 hod. připravil Spolek rodičů dětské odpoledne. Začátek procházky byl
u chaloupky na Jiráskově nábřeží, kde děti obdržely mapku s vyznačenými úkoly.
Trasa vedla kolem lázní do Bažantnice a po trase bylo připraveno celkem 7 úkolů. Po
splnění všech soutěží na děti v cíli čekaly odměny – omalovánky, lízátka, ovoce a děti
si také mohly vybrat drobný dáreček. V cíli byly připraveny ještě dvě překvapení
v podobě tvůrčí dílničky, kde si děti mohly vyrobit antistresové balónky a malování na
obličej. Dětského odpoledne se zúčastnilo celkem 46 dětí.
14.6.2018 jsme se v mateřské školce rozloučili s 23 předškoláky. Děti dostaly
perníkové medaile a knížku. Nezapomněly jsme ani na paní učitelky, které od nás
obdržely květinu jako projev poděkování za celoroční obětavou práci.
19.6.2018 bylo naplánované dopoledne s Nikčou, taneční program na české a
zahraniční písničky. Bohužel kvůli zranění hlavní představitelky nebylo toto
představení uskutečněno.

Dovolte mi nyní poděkovat všemu personálu a především paním učitelkám za spolupráci
v uplynulém školním roce.

Blanka Feixová, předsedkyně Spolku rodičů a přátel Bělohradské MŠ

