Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace
IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01

Zápis z třídní schůzky ze dne 6.9.2018
Program:









Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ
Školní řád MŠ
Informační systém v MŠ
Školní vzdělávací program, jeho zaměření
Aktivity v MŠ
Spolupráce s rodiči
Podněty učitelek ze třídy Berušek a Sluníček
Různé

Všechny přítomné přivítala paní ředitelka a představila rodičům zaměstnance školy. Kdo má
co na starost a na koho se můžou obrátit s dotazy, požadavky. Poděkovala rodičům za
trpělivost při dokončování zateplení budovy, budou se ještě vyměňovat hlavní dveře. Dbát
na bezpečnost dětí při vstupu do předzahrádky MŠ.




Veškeré informace najdou rodiče ve školním řádu. Svým podpisem potvrdí, že se se
školním řádem seznámili. Je pro všechny zúčastněné závazný. Celoročně je uložen se
Školním vzdělávacím programem (ŠVP) u vstupu do MŠ. Je také umístěn na web
stránkách školy. Rodiče byli seznámeni s povinnou předškolní docházkou dětí, které
k 1.9.2018 dovršily 5 let.
Pokračujeme ve ŠVP „ Poznáváme svět s Fandou a Tázinkou“, je zaměřen na
vytváření vztahu k živé i neživé přírodě, svému okolí, pracovním činnostem, pohybu
v přírodě tak, aby vytvářel a posiloval kompetence dítěte k úspěšnému vstupu do ZŠ,
do života. Jeho samostatnost, získávání vědomostí, řešit problémy, umět
komunikovat

Informace pro všechny jsou u vstupu do MŠ, co se týká tříd, informace na šatnách.
PROSÍME ČTĚTE.
Informace taky naleznete na www.msslovenska.com


Každý měsíc dáváme informace o době konání akce na web, podrobnosti jsou na hlavní
nástěnce v MŠ nebo u tříd. Prosíme číst pravidelně, může se stát, že některá akce přibude
nebo se změní termín, zruší se. Oprava je včas napsaná.
Webové stránky si děláme sami, pán Sova, je ochotný paní ředitelce s webovými stránkami
pomáhat, poradit. Informace budou aktuální.

Paní ředitelka seznámila rodiče s projekty v MŠ, Metoda dobrého startu, Medvídek Nivea,
Česko čte dětem. Jsme členy celostátní sítě Mrkvička. Představila možnou spolupráci s rodiči
(příloha). Budeme rádi za jakoukoliv pomoc, která bude ve prospěch dětí.

Aktivity v MŠ nad rámec ŠVP : plavání podzim a jaro po 10 lekcích
Stolní tenis 1x měsíčně (Berušky)
Tělocvična ZŠ (Berušky), jednou týdně dle možností ZŠ
Metoda dobrého startu a projekt Medvídek Nivea - předškoláci od října
logo-kroužek, Individuální práce s dětmi.
Yamaha - flétničky budou každý čtvrtek
Angličtina každý pátek od 14.45 hod.
Rodiče byli seznámeni s cenou stravného. Stravné za den je 38 Kč, u dětí odkladem školní docházky
41,- Kč
Podněty ze třídy Sluníček
Ukládání věcí na pobyt venku ve skříňce, dle rozpisu na nástěnce. Pokud je deštivé počasí je
vhodné mít v MŠ gumáky a starší oblečení, aby mohly děti využívat volně zahradu. Vše podepsané.
Dětem dávat i náhradní oblečení.
Informace o průběhu hygieny u malých dětí, používat záchodky, učí se samy používat toaletní
papír, čistí si po obědě zoubky (od října), učíme se třídit papír, plasty, šetřit vodou.
Onemocnění dětí pokud je infekční rýma nevodit dítě do MŠ, ohrožuje tím ostatní děti. Prosíme
rodiče, aby nás informovali o aktuálním stavu dítěte ráno při vstupu (bolení bříška, zvracelo, …)
Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný než zákonný zástupce, vyplní zmocnění.
Třída berušek:
Povinná docházka dětí, které dovrší od 1.9. do 31.8. daného školního roku 5 a více let.
Začínáme používat příbory, procvičujte s dětmi i doma. Na hygieně se děti samy utírají, učitelka
provádí jen kontrolu na požádání dítěte. Prosíme vést děti k samostatnosti v oblékání, problém při
akcích mimo MŠ.
Do stolního tenisu budou chodit jen předškoláci a některé větší děti.
Oblečení pro pobyt venku, náhradní oblečení, uložení obuvi
Pokud budou rodiče chtít, aby se dítě omluvilo, když nepřijde do 8.00 hod. domluví se na třídě.
(dohoda).

Různé: - odpočinek a spánek dětí po obědě










Děti, které už neusínají, budou po předčtené pohádce a poledním klidu mít možnost
klidových her, individ. práce s plněním úkolů (grafomotorika, Medvídek Nivea). Zodpovídají
paní učitelky na třídě.
V MDS, při hrách v ateliéru, kontrola učitelky. Dbáme hlavně na uvolňovací cviky (paže,
lokte, zápěstí) lehkost ruky, spojeno s projektem Medvídka Nivea na připravenost děti do
ZŠ.
Rodiče si odsouhlasili zálohu 500,- na divadla a jiné akce, aby se při dětech nemusely
vybírat peníze.
Se souhlasem rodičů budeme vybírat 50,- Kč (pastelkovné) i v letošním roce při stravném.
Kontrolu čerpání má na starost paní Nevařilová.
Pastelkovné pro předškoláky je dobrovolné.
V loňském roce se předškoláků zakoupily trojhranné pastelky, které měli uložené ve své
krabici a na konci roku si odnesli domů.
Zakoupily se knihy, trička na rozloučení s předškoláky, lepidla, stuhy a jiný materiál
k dílničkám pro rodiče a děti. Jízdné na stolní tenis, plavání… Při vybírání měli rodiče
možnost nahlédnout do účtů.
Škola v přírodě, spaní v MŠ a jiné akce, které se nám osvědčily a děti byly spokojeny,
budeme realizovat i nadále.
Byla provedena kontrola evidenčních listů, pokud je změna v adrese, tel. čísle, prosím
nahlaste.
Podepsaný souhlas s používáním osobních dat dítěte, foto aj.
V září proběhne poslední setkání rodičů s lektorem, zaměřeno na adaptační program,
spolupráce rodičů a MŠ,

Prosím, nepouštějte do MŠ nikoho, koho neznáte, nedržte mu dveře, pokud odcházíte. Tím, že si
rodič zazvoní, má paní učitelka kontrolu koho pouští dovnitř. Jedná se o bezpečí Vašich dětí.
Zapsala ředitelka školy
Drahomíra Ryšavá

