Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, Zlín 760 01
IČ 71007652, tel. 577438872, 731 374 625, dat. sch. jhwv2e

ZÁPIS Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI ZE DNE 10. 1. 2019
Informační schůzka byla svolaná z důvodu změny a nástupu nové paní ředitelky,
jmenované Radou města Zlína.
OSNOVA:
1. Přivítání, představení nové paní ředitelky, informace o proběhlém konkurzním řízení
2. Seznámení s koncepcí dalšího rozvoje MŠ
3. Omlouvání dětí
4. Změna způsobu platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání
5. Zvýšení ceny stravného
6. Výdej daňového potvrzení pro rodiče
7. Školní asistent v MŠ
8. Provoz o pololetních a jarních prázdninách
9. Informace ze třídy Sluníček a Berušek
10. Možnosti spolupráce rodiny a školy
PROGRAM:
1.
Přivítání, představení nové paní ředitelky, informace o proběhlém konkurzním
řízení
Paní ředitelka přivítala všechny přítomné, představila svoji osobu a informovala je o průběhu
proběhlého konkurzního řízení, které vyhlásilo statutární město Zlín v srpnu 2018 Zlín a
důvodu odvolání bývalé paní ředitelky Drahomíry Ryšavé (ukončení 6 letého funkčního
období, dosažení důchodového věku).

2.

Seznámení s koncepcí dalšího rozvoje MŠ

Rodiče byli stručně seznámení s koncepcí dalšího rozvoje mateřské školy, který byl
vypracován pro konkrurzní řízení.
Pokračovat v současném zaměření mateřské školy na environmentální výchovu, být „školkou
blízkou přírodě“, směřovat ke zdravému životnímu stylu. Dle zájmu zachovat osvědčené
aktivity a projekty poskytované nad rámec běžné výchovně vzdělávací činnosti. Koncept
dalšího rozvoje bude zveřejněný na informační nástěnce a webových stránkách MŠ.
Rodiče byli informování o záměru, zřídit od září 2019, třídu starších dětí (4-6 let Berušky),
jako „třídu Lesní“, která by byla zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná
lesními MŠ. Vzdělávací nabídka by v maximální míře využívala přírodního prostředí,
vzdělávání by probíhalo převážně venku. Poznatky z přírody by děti rozvíjely v zázemí MŠ a

to plně v souladu s požadavky danými platnými právními předpisy.
Rodiče se zajímali o podrobnosti a kladly dotazy související s provozem „Lesní třídy“.
Přítomní rodiče (počet rodičů - 33), byli vyzváni ke hlasování, zda mají o zřízení „Lesní
třídy“ zájem. Pro bylo 31 rodičů, 2 se zdrželi hlasování, z toho důvodu, že jejich děti budou
již odcházet do ZŠ, nikdo nebyl proti.
Tímto hlasováním rodiče projevili o zřízení „Lesní třídy“ zájem.

3.

Omlouvání, příchod, vyzvedávání dětí

Nově omlouvání nepřítomnosti dětí: do 7.45 h!
na tel. č. 577 438 872
telef. i sms na č. 731 374 625
V případě nepřítomnosti dítěte pro nemoc nebo z jiných důvodů je plně v zájmu rodičů
stravu včas odhlásit. Pokud bude dítě po nemoci, nahlaste, zda chcete přijít později než v
7,45 h. Omluvy nebudou automaticky vedeny, pokud nebudou děti do 7,45 h omluveny,
budou zapsány jako přítomné, a bude jim započítáno stravné.
Prosíme o respektování a dodržování doby:
–
scházení dětí nejpozději do 8 h
–
vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů od 12.00 – 12.30h
–
vyzvedávání dětí po odpočinku od 14.20 h

4.

Změna způsobu platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

V současné době se vybírá platba stravného a úplaty za vzdělávání v hotovosti v MŠ, vždy k
15. dni v měsíci. Tento způsob platby je nevyhovující, od března 2019 dojde ke změně (pokud
se vše podaří sladit), platby budou hrazeny přes inkaso.
Bude nutné si vyřídit povolení k inkasu u Vaši banky a nastavit dostatečný limit k platbě
(doporučujeme 1500,- kč).
O podrobnostech nového způsobu hrazení plateb budete včas v nejbližží době informováni
prostřednictvím informačních nástěnek, tabulí, webových stránek.

5.

Cena stravného

Z důvodu zvyšujících se cen potravin bude od 1. 2. 2019 navýšena cena celodenního
stravného o 3,- kč.
děti 3-6 let
přesnídávka 9,- kč
oběd
22,- kč
svačina
7,- kč
pitný režim
3,- kč
--------------------------41,- kč

děti 7 leté
přesnídávka 11,- kč
oběd
24,- kč
svačina
9,- kč
--------------------------44,- kč

6.

Výdej daňového potvrzení pro rodiče

Daňové potvrzení pro zákonného zástupce dítěte za rok 2018 (platba školného), bude
připraveno k vyzvednutí ve třídách dne 31.1.2019.

7.

Školní asitent/ka

V rámci čerpání dotací z projektu MŠMT - Šablony II., by měl/a v mateřské škole od února
2019 nově pracovat školní asistent/ka, úvazek 0,6 po dobu 19 měsíců.
Počátkem ledna 2019 byl podán inzerát (www.zkola.cz) hledající vhodné uchazeče. V
současné době probíhá výběrové řízení.
Náplní práce školního asistenta:
–
poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině, při spolupráci s rodiči
–
zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v
aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí a
zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou
–
poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající
např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení,
nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání
–
poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve
vyučování i mimo vyučování, aj.

8.

Provoz v době pololetních a jarních prázdnin 2019

Rodiče byli vyzváni k nahlášení docházky dětí v době pololetních prázdnin (1. 2. 2019) a
jarních prázdnin (25. 2. - 1. 3. 2019). Zájem o docházku je potřeba vypnit do tabulky na
informační tabuli u jednotlivých tříd. V případě menšího zájmu, bude provoz MŠ omezen na
jednu třídu.

9.

Informace pro rodiče ze třídy Sluníček a Berušek

SLUNÍČKA
Prosíme rodiče o vhodné oblečení a obutí dětí, dle aktuálního počasí, vše podepsané!
Procvičujte s dětmi:
–
sebeobsluhu, samostané vyslékání a oblékání (hlavně chlapci)!
–
správné držení lžíce, voskovky, pastelky
–
používání kapesníku
–
vyprávění o tom, co vidělo, zažilo, slyšelo
–
používání správných slov a obratů v komunikaci dětí mezi sebou i v kontaktu s
dospělými, základní pravidla společenského chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit
se apod.).

BERUŠKY
Koncem měsíce ledna pí. učitelky ze třídy Berušek vypíší termíny konzultací pro rodiče
předškolních dětí o připravenosti a zralosti dětí k zápisu do ZŠ. Zápisy do ZŠ budou probíhat
5. 4. 2019. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky Vašeho dítěte, kontaktujte
třídní učitelky, které Vám vydají žádost o vyšetření v KPPP Zlín.
Neváhejte se včas objednat k vyšetření, objednací lhůty jsou dlouhé.
Příprava na vstup do ZŠ:
–
projekt Medvídek Nivea (pracovní listy rozvíjející předmatematickou, předčtenářskou
gramotnost, rozumové znalosti)
–
Metoda dobrého startu (cílem této metody je zdokonalit souhru zraku, sluchu a
pohybu, která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení, rozvoj grafomotoriky, probíhá 1x
za 14 dní ve středu)

10.

Možnosti spolupráce rodiny a školy

Rodiče byli osloveni, (pokud je to v jejich možnostech), zda by se mohli více zapojit do
vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou. Ke zmapování zájmu a podpory spolupráce, byl
přítomným rodičům rozdán k vyplnění dotazník. Na základě uvedených údajů rodiči, bude
možné obracet se na ně s žádostí o spolupráci.
„Zpovědní vrba“ - schránka na připomínky, návrhy, dotazy, pochvaly, …., bude umístěna
na botníku, naproti hlavnímu vchodu do MŠ.

Přítomni:
Bc. Lenka Kaňová, Marie Krupicová, Bc. Hana Pröschlová
rodiče dětí, dle přiložené prezenční listiny
Zapsala:
Bc. Hana Pröschlová

