Zápis z třídních schůzek MŠ ze dne 10.9.2019
Místo a termín konání: úterý 10.9.2019 od 16:30, MŠ – třída Motýlci
Přítomni za pedagogický sbor: Mgr. Yveta Hrušková , Mgr. Jitka Milaniaková , Bc. Radka
Tomášková, , Mgr. Pavlína Jungrová, Klára Šandallová, Bc. Marcela Lundáková, Ing. E. Vodičková
Omluveni:

----------------------------

Body programu:
1/ představení pedagogického sboru včetně vedení ZŠ
2/ seznámení rodičů s povinnou dokumentací MŠ pro školní rok 2018-19:
Školní vzdělávací program, Školní řád, provozní doba MŠ. Žádost o kontrolu údajů pro matriku
v evidenčním listu (Evidenční listy jsou u třídních učitelek), Režim dne
Zdůrazněn bod o zaměření MŠ na environmentální program – Školka blízká přírodě, což je
zohledněno i ve školním řádu, kdy za vhodného počasí je možné aktivity přesouvat ven.
Režim dne – příchod dětí do 8:30 h (po dohodě s učitelkou i později – např. při návštěvě lékaře),
časy určené pro vyzvedávání dětí – po obědě od 12:15 do 12:30, po odpolední svačině 14:30 a dále
Polední odpočinek je ve třídách Včelky od 12:30 do 13:15 (následují klidové aktivity, individuální
práce apod., které mohou být za vhodného počasí přesunuty ven – viz. Školní řád)
Ve třídách Broučci a Motýlci od 12:30 do 13:30, děti které na lehátku neusnou se s učitelkou
následně věnují klidovým aktivitám, aby nerušily spící děti
3/ seznámení se změnami souvisejícími s povinnou školní docházkou předškoláků – rodiče jsou
povinni dítě omluvit, nejlépe písemně (e-mail nebo sms). V případě, že dítě není 3 po sobě jdoucí
dny řádně omluveno, vyplývá ze zákona pro MŠ povinnost tuto skutečnost hlásit na OSPOD
(Odbor sociální péče o dítě). Docházka dítěte předškolního věku by dle zákona měla být v rozsahu
80 % - tj. min. 4x v týdnu na 4 hodiny. Doporučujeme předškolákům prodloužit pobyt i na
odpoledne, protože individuální práce s dítětem se prolíná v průběhu celého dne, jak je popsáno
v dokumentu Provozní řád.
4/ aktuální kontakty pro komunikaci s mateřskou školou – viz. Webové stránky a nástěnka MŠ
Odhlašování dětí (viz. Školní řád) – email materskaskola@skolaprerovnl.cz; tel: 739 650 103 –
stačí SMS. V první den nepřítomnosti má dítě nárok na vydání oběda do přinesených nádob –
zajišťuje školní jídelna.
Jelikož je školní jídelna samostatný právnický subjekt, je třeba dítěti odhlásit stravné dle pravidel
školní jídelny (viz. Dokument Specifika a pravidla pro platbu stravného v ŠJ, bod 13. Obědy i
svačiny se odhlašují ve školní jídelně osobně, formou sms (739 379 745), nebo na e-mail školní
jídelny (skolnijidelna.prerovnl@seznam.cz). Strávník musí odhlásit oběd nejpozději den před dnem
nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole ( tj. i o víkendu ).

5/ seznámení s Provozním řádem MŠ – zdůrazněn bod o povinnosti předání dítěte rodičem třídní
učitelce

6/ seznámení s poplatky pro školní rok 2019-20





úplata viz. Rozhodnutí ředitelky školy je pro tento školní rok Kč 400,-/měsíc (děti
předškolního věku s povinnou školní docházkou mají vzdělávání zdarma, včetně dětí
s odkladem školní docházky);
250,- Kč/pololetí na divadelní představení v MŠ
Založen Fond pro předškoláky – 500,-/Kč jednorázově do 30.9. – z fondu budou uhrazeny
pomůcky a potřeby pro předškoláky – pracovní sešity, šerpy, drobný dárek na slavnost.
Náklady budou v červnu vyúčtovány, případný přeplatek bude vrácen.

Platby možno provádět v kanceláři ZŠ u p. Tržické nebo převodem na účet č. 235040437/0300
s následujícími variabilními symboly:
 Úplata za vzdělávání (školkovné): VS = přidělené evidenční číslo dítěte
 Divadélka: VS = přidělené evidenční číslo dítěte
 Fond předškoláka: VS = přidělené evidenční číslo dítěte
U platby uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, příp. účel platby.

7/ vhodné oblečení do MŠ – je potřeba, aby dítě mělo sadu oblečení pro pobyt v mateřské škole a
druhou sadu pro pobyt venku, dále dostatek oblečení na převlečení v případě nehody, polití apod.
Vhodné je oblečení, které dítěti umožní sebeobsluhu (volnější kalhoty na gumu), oblečení
přiměřené roční době.
Nevhodné věci do MŠ: oblečení, které dítěti komplikuje sebeobsluhu (těsné oblečení, nevhodné
zapínání apod.), šperky a náhrdelníky (riziko úrazu)!!!
Prosíme o podepisování věcí.

8/ Hračky do MŠ
Na pedagogické radě bylo odsouhlaseno pro tento školní rok řešení:
Třída Broučci + Motýlci – dítě si může přinést plyšáčka přiměřené velikosti, který mu usnadní
adaptaci a může si ho brát na lehátko při odpočinku. Tuto hračku si bude dítě odkládat na místo
k tomu vyhrazené (označené značkou dítěte) a tato hračka bude v MŠ zůstávat. Z hygienických
důvodů se hračky nemohou nosit na hřiště apod.
Třídy Včelky – děti si mohou v průběhu týdne nosit knížky, se kterými chtějí seznámit kamarády.
Nedoporučujeme knížky se samolepkami.

9/ Plánované akce ve školním roce 2019-20
Pravidelné návštěvy divadelních společností v MŠ – viz. Nástěnka
Ostatní akce budou plánovány v průběhu roku a rodiče o nich budou informováni na nástěnce MŠ a
na webových stránkách
16.10.2019 – výjezd do Divadla Horní Počernice (třída Včelky + 1. třída) – Plecha a Neplecha

v lese – Divadelní společnost Petra Kubce
10/ batůžky a lahvičky – z důvodu dodržení pitného režimu a hygienických zásad je třeba, aby
každé dítě mělo na svém místě v šatně připraven batůžek (vhodné velikosti) a lahvičku s pitím. Věci
prosíme podepsat. Rodiče také zajistí pravidelné vyplachování lahviček a jejich čištění.

11/ Kroužky ve školním roce 2019-20 – nabídka kroužků bude zveřejněna na nástěnce včetně
přihlášek a formulářů.
Sportovní hry - určeno pro děti 5+, info František Skuhravý – viz. nástěnka

12/ Uzamčení budovy MŠ – vchod do budovy mateřské školy je vybaven zařízením
s videokamerou a čtečkou na čipy. Čip se vydává proti záloze Kč 50,-.
13/ Příprava předškoláků na školu - předškoláci budou využívat pracovní sešity Hravé
poznávání z nakladatelství TakTik, předpokládaná cena sešitů je Kč 150,-/školní rok –bude hrazeno
z Fondu předškoláka.
16/ Diskuse

Zápis zpracoval: Bc. Radka Tomášková

