Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, 760 01 Zlín
IČ 71007652, tel. 577 438 872, 731 374 625, DS jhwv2e

ZÁPIS Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI ZE DNE 5. 9. 2019

OSNOVA:
1. Poděkování rodičům
2. Čipový systém, webové stránky, Edupage
3. Nový způsob placení třídního fondu, plavání, školy v přírodě
4. Školní vzdělávací program
5. Seznámení se školním řádem
6. Předávání a vyzvedávání dětí
7. Omlouvání dětí
8. Výše úplaty a cena za stravování
9. Nadstandartní aktivity
10. Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
11. Novinky v MŠ (Miniknihovna, Fanda a Tázinka na návštěvě u dětí)
12. Informace pro rodiče ze třídy Sluníček a Berušek
13. 70. Výročí MŠ – Den otevřených dveří

PROGRAM:
1. Poděkování rodičům
Paní ředitelka poděkovala přítomným rodičům za účast na třídní schůzce a za respektování
časů přístupu rodičů do MŠ přes čipový systém.
2. Čipový systém, webové stránky, Edupage
Koncem srpna a začátkem září si rodiče mohli za vratnou zálohu 100,- kč/ks zakoupit čipy,
které jim umožní v níže uvedených časech přístup do MŠ.
Přístup do MŠ přes čipový systém: 6.15 – 8.15 h
12.00 – 12.30 h
14.20 – 16.30 h
Pokud rodiče přivedou, nebo si budou chtít vyzvednout své dítě v jiné době, zazvoní zvonkem
na příslušnou třídu a vyčkají na otevření. V této době se všichni pedagogové plně věnují
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dětem, je možné, že chvíli potrvá, než bude otevřeno. Pro každou rodinu byly k dispozici 2
čipy, pokud by někdo z rodičů měl o zakoupení dalšího čipu navíc zájem, oznamte prosím
paní školnici P. Zouharové, která má evidenci čipů na starosti. Záloha za čip se vrací při
vrácení čipu (ukončení docházky dítěte do MŠ).
Pozor na ztrátu čipů – záloha je v tomto případě nevratná! Ztrátu ihned nahlaste v MŠ, aby
mohlo dojít k jeho zablokování. Při požadování nového čipu se opět platí vratná záloha 100,kč/ks + jeho instalace!
Webové stránky
Rodiče byli vyzváni k pravidelnému sledování nových webových stránek, kde se do novinek
vkládají veškeré aktuality a informace, týkající se dění v MŠ. Tyto informace jsou i nadále
rodičům k dispozici také na nástěnkách u jednotlivých tříd.
V sekci „Kalendář akcí“ se nachází informace o tom, jaký program k obohacení vzdělávací
nabídky čeká děti v nejbližších měsících (kulturní a jiné akce v MŠ i mimo MŠ). Na stránkách
rodiče najdou všechny důležité informace týkající se jednotlivých tříd, kontakty na pedagogy,
fotogalerii, dokumenty a také se mohou seznámit s tím, jak MŠ podpořit. Nově budou
postupně přidávány k jednotlivým třídním stránkám také informace o vzdělávacích aktivitách,
doplněné fotografiemi.
Mobilní aplikace Edupage
Pro rychlejší vzájemnou komunikaci je možné využívat bezplatnou mobilní aplikaci Edupage,
která umožňuje zejména omlouvání dětí (kdykoliv během dne), posílání zpráv rodičům i
jednotlivým pedagogům apod.
Kdo z rodičů má o tuto aplikaci zájem - stáhnout do svého mobilu, nebo ji využívat přes
webové stránky školy, předejte prosím pí. učitelkám Vaši emailovou adresu. Na ni Vám
budou zaslány přístupové údaje – hesla.

3. Nový způsob placení třídního fondu, plavání, školy v přírodě
Rodiče byli seznámeni s novým způsobem placení třídních fondů, plavání a školy v přírodě.
Platba je BEZHOTOVOSTNÍ – převodem na účet školy (v ojedinělých případech
v hotovosti).
č. účtu MŠ: 1422572329/0800
Rodiče si odhlasovali vybíranou výši příspěvku do třídního fondu (kulturní a jiné akce,
divadla, hudební pořady, cvičení na Sokolovně, výstavy, návštěva muzea apod.)
Třída SLUNÍČKA: 800,- kč na celý školní rok
Třída BERUŠKY: 1000,- kč na celý školní rok
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Při platbě je nutné zadat správný konstantní symbol, do poznámky uvést jméno a
příjmení dítěte. Placení třídního fondu je do 25. 9. 2019!
Třída Sluníčka - KS: 2222
Třída Berušky - KS: 3333
Placení plavání (přihlášené děti)
KS: 4444
Částka: 560,-kč (podzimní a jarní blok 8 lekcí)
Platbu za plavání uhraďte do 20. 9. 2019!

Placení školy v přírodě (červen 2020, nejstarší děti)
KS: 1111 (částka bude upřesněna v květnu)

4. Školní vzdělávací program
Rodiče byli seznámeni s názvem školního vzdělávacího projektu (ŠVP) – Poznáváme svět
s Fandou a Tázinkou, dle kterého budou děti vzdělávány ještě naposled i tento školní rok. Náš
program je environmentálního zaměření, klade důraz na sounáležitost s přírodou a tradicemi.

5. Seznámení se školním řádem
Rodiče byli ve stručnosti seznámeni s novým školním řádem, právy a povinnosti rodičů a dětí.
Během září bude Školní řád vyvěšen k přečtení a podepsání v prostoru šaten u jednotlivých
tříd, poté bude uložen do šanonu (společně se Školním vzdělávacím programem - ŠVP) a
umístěn v prostoru vstupu do MŠ - naproti hlavních dveří (nad botníkem). Povinností rodičů
je se Školním řádem se seznámit a toto seznámení potvrdit svým podpisem.
Další povinností rodičů vyplívající ze Školního řádu je:
•

nahlásit MŠ jakékoliv infekční onemocnění dítěte (v rodině – průjmy, chřipka,
výskyt vší, neštovice, spála, pátá a šestá nemoc, záněty spojivek apod.)

•

zvážit aktuální zdravotní stav dítěte, zda umožňuje jeho pobyt v kolektivu (zelená
rýma, kašel, apod.) a také dbát na dostatečné doléčení dítěte
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6. Předávání a vyzvedávání dětí
Rodiče byli upozorněni na to, že je nutné děti předávat do tříd osobně - paní učitelce
(minimálně oční kontakt), není možné poslat dítě do třídy samo. Toto pravidlo platí i při
předávání dětí. Paní učitelky zodpovídají za děti od okamžiku jejich převzetí od rodičů
(zákonných zástupců) až do jejich opětovného předání.
Předat lze děti jen rodičům, zákonným zástupcům a osobám, které zákonní zástupci uvedly ve
„Zmocnění“!

7. Omlouvání dětí
Dle Školního řádu omlouvají zákonní zástupci své děti následujícím způsobem:
Pokud rodič ví, že jeho dítě bude následující den chybět, omluví dítě den předem,
případně telefonicky, formou sms, nejpozději v ten den ráno do 7. 45 hod.!
•
•
•

na č: 577 438 872 (pouze telefonní hovor)
731 374 625 (ředitelka MŠ)
zprávou přes aplikací Edupage

Pokud dítě onemocní během noci, je nutné ho omluvit stejným způsobem uvedeným
výše - do 7.45 h!
Když víte, že přivedete dítě do MŠ později než obvykle – příchod je do 8 hod. ranní –
(např. lékařské vyšetření), informujte o tom MŠ.

8. Výše úplaty a cena za stravování
Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2019/2020 je stanovena na částku:
470,- kč/ měsíčně.
Úplata se neplatí:
-za děti, které mají povinnou předškolní docházku (jdou v následujícím roce k zápisu do ZŠ)
-za děti s odkladem školní docházky
Cena za stravování
Z důvodů stále rostoucích cen potravin a nákladů na vaření je od září navýšena cena
celodenního stravování. Celodenní stravné činí na dítě 48,-kč a 54,- kč (děti s odkladem
školní docházky).
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Rodiče byli již v minulém školním roce seznámeni s výší úplaty a navýšenou cenou za
stravování. Placení probíhá formou inkasa na účet školy (vyjímečně v hotovosti)
splatnost je k 15. dni v měsíci.

9. Nadstandartní aktivity
Během prvních dnů v září mohli rodiče přihlásit své děti do těchto aktivit určené nejstarším
dětem:
•

plavání, flétnička (základy hry) a angličtina

Plavání (nejstarší 5 leté děti, mladší jen po předchozí domluvě)
Podzimní blok 8 lekcí bude probíhat vždy v pondělí, od 9. 9. 2019.
Výuka probíhá na malém dětském bazéně v městských lázních, pondělky od 12.45 – 13.45 h.
Na plavání budou mít děti:
batůžek, v něm plavky, ručník, koupací čepice se jménem dítěte, láhev s vodou, děvčátka
(hřebínek) – vše podepsané.
Vyzvednutí dětí je možné ve 14 hod. v šatně lázní (ráno nahlásí rodiče při předání dítěte).
Ostatní děti odchází s pedagogickým doprovodem kolem 14.15 hod. na trolejbus a vrací se do
MŠ.
Flétnička, angličtina
Kurz výuky základům hry na flétnu, angličtinu vedou externí pedagogové. Flétna – sl.
Kubíčková – hudební škola Yamaha, angličtina pí. Mgr. K. Kozubíková. Výuka bude probíhat
od října.
Flétnička – čtvrtky odpoledne 14.45 – 15.30 hod.
Angličtina – pátky odpoledne 14.45 – 15.30 hod.
Přihlášky a platby za tyto kurzy si řeší samotní lektoři, rodiče přihlášených dětí souhlasí s tím,
že si lektorky mohou na tuto dobu děti od paní učitelek osobně převzít – lektor bude uveden
ve „Zmocnění“. Výuka probíhá ve třídě Berušek.

Bruslenky
Rodiče byli informováni o možnosti přihlásit se v MŠ a získat volnou bruslenku pro své 1 dítě
a 1 doprovod (nahlásit do 9. 9. 2019). Bruslenky zajišťuje zdarma statutární město Zlín ve
spolupráci se Zimním stadiónem Luďka Čajky.
Prodloužený pobyt venku a přenesení řízených činností ze třídy do přírody budou pedagogové
volit na základě aktuálního vývoje počasí.

10. Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
Rodiče byli seznámeni s projektem české obce Sokolské, do kterého se nově MŠ zapojila.
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Tento projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování a vede je k týmové
spolupráci. Do projektu jsme zapojili obě třídy.
Od října 2019 do konce dubna 2020 bude 1x za 14 dní (pátek) střídavě cvičit třída dětí
Sluníček a Berušek na Sokolovně ve Zlíně. Cvičení bude v době od 9 - 10 hod., odchod z MŠ
v 8.20 hod. Cvičení budou zajišťovat pedagogové MŠ dle připravené metodiky.
Děti si budou v tyto dny nosit batůžek s: oblečením na cvičení - legíny, tepláky, ponožky,
(cvičí se na boso nebo v ponožkách), láhev s vodou

11. Novinky v MŠ (Miniknihovna, Fanda a Tázinka na návštěvě u dětí)
•

Miniknihovna pro děti a rodiče

V prostoru šatny třídy |Berušek jsme zřídili „Miniknihovnu“. Děti si zde mohou spolu s rodiči
zapůjčit domů ke čtení či prohlížení vždy 1 knihu, kterou do 1 měsíce vrátí.
Pokud mají rodiče zájem nabídnout své vlastní knihy k půjčování ostatním, domluví se s paní
učitelkami ve třídě Berušek. Tyto knihy budou zaevidovány a nabídnuty poté pro půjčování.
V případě, že byste chtěli do Miniknihovny knihy darovat, bude tato kniha označena nápisem
DAR (první list). Takto označené knihy bude možné vyměňovat – kus za kus – jednu Vaši
knihu do knihovny DARUJETE a jednu si za ní VEZMETE.

•

Fanda a Tázinka na návštěvě u dětí

Rodiče byli seznámeni s novým školním projektem na podporu spolupráce rodiny a školy.
Tato aktivita napomáhá také k rozvoji předčtenářské gramotnosti.
Fanda a Tázinka jsou skřítci, kteří nás provázejí celým školním rokem. Od října budou skřítci
chodit každý pátek na „návštěvu“ k dětem domů a v pondělí se zase s dětmi vrátí do mateřské
školy. Každý pátek si skřítky odnese domů 1 dítě ze třídy Sluníček i Berušek. Aby to bylo
spravedlivé, začneme pěkně od začátku – podle abecedy. Skřítci budou v batůžku společně
s deníčkem, do kterého rodiče spolu s dětmi napíšou, nakreslí, co všechno skřítci spolu
s dětmi zažili, kde byli, co viděli, co dělali, apod. Krátké, heslovité, či i delší povídání můžete
doplnit fotkami. Pokud nebudete mít možnost fotky vytisknout, pošlete je na školní mail, či
maily paní učitelek, my je vytiskneme a do deníčku nalepíme.
V pondělí si budeme o zážitcích skřítků spolu s dětmi vyprávět. Deniček si budete moct
prohlédnout i Vy, bude během týdne umístěn na parapetu v šatně dětí.

12. Informace ze tříd Sluníček a Berušek
•

Prosíme, NENOSTE DO MŠ Z DOMU HRAČKY!! Máme jich u nás dost.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hračku si mohou děti přinést pouze v HRAČKOVÝ DEN – 1x za 2 týdny, den
bude upřesněn na nástěnce (zřejmě pátek).
Děti si mohou přinést PLYŠÁKA NA SPANÍ (vždy v pondělí a po celý týden
bude v MŠ hlídat dětem pyžamko).
Pokud Vaše dítě slaví narozeniny a chce dětem přinést něco dobrého na zub,
zkuste vybrat ZDRAVÉ CUKRY (ovoce, může být i sušené, zeleninu, džusy,
případně zdravou domácí buchtu, sušenky).
Děvčátkům s delšími vlásky dejte prosím hřeben se sponkami a gumičkami.
Všechny věci dětí v MŠ je nutné PODEPSAT!! Předcházíme tím záměnám.
Všechny rodiče prosíme, aby opravili, případně doplnily osoby jimi pověřené
k vyzvedávání dětí - „Zmocnění“. Rodiče dětí, které navštěvovaly MŠ již v minulých
letech, podepíší, že „Zmocnění“ uvedených osob platí i na tento školní rok !
Taktéž je třeba opravit případné změny v údajích v Evidenčním listu dítěte –
informujte paní učitelky (např. změna bydliště, telefony, apod.)
Během měsíce září proběhne logopedická depistáž dětí starší 4 let (pí. učitelka
Polozová). Rodiče budou o jejím výsledku informováni, proběhne také domluva na
formě logopedické prevence a případné spolupráce.

Odstranění klíštěte a ochrana
Rodiče byli dotázáni, zda souhlasí nebo nesouhlasí s okamžitým odstraněním klíštěte u jejich
dítěte, pokud dojde v MŠ ke zjištění této skutečnosti. Kdo by nesouhlasil, byl vyzván
k nahlášení této skutečnosti třídní učitelce. Všichni přítomní rodiče s okamžitým odstraněním
klíštěte souhlasili, vždy bude rodič při vyzvedávání dítěte o tomto informován.
Přítomní rodiče také souhlasili s tím, že jako ochranu před klíšťaty budou jejich děti používat
– přírodní ekologický repelent, který si vyrobí děti v MŠ společně s učitelkami. Další ochrana
(např. náramky) bude na volbě rodičů.
SLUNÍČKA
Děti starší 4,5 let začínají jíst v MŠ příborem (vidličkou i nožem). Trénujte i doma!
Procvičujte i nadále sebeobsluhu a oblékání.
Třída Berušek se bude postupně stávat třídou „lesní“ zaměřenou na rozšířený pobyt a
vzdělávání dětí venku (převážně les, zahrada a přírodní okolí školy).
Uložení věcí v nových skříňkách:
- malé okýnko: pouze oblečení ten den na pobyt venku
- velké okýnko: náhradní věci
Do lesa začínají Berušky pravidelně chodit každou středu od 18. 9. 2019 v závislosti na
aktuální předpovědi počasí. Drobný déšť však není důvodem, pro to, aby se ven nešlo. Vždy
však bude záležet na úsudku učitelek, zda je počasí k pobytu venku vhodné.
Vždy ve středu budou mít děti ze třídy Berušek s sebou v MŠ vhodný batoh a v něm:
-

láhev vodou (šroubovací, zavírací) ne šťávu!!
malou krabičku na ovocnou svačinku (ovoce dostanou z MŠ)
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-

podložku na sezení
pláštěnku (dostatečně velkou)
lupu, zasunovací metr
kapesníčky (mohou být i vlhčené)
Nedávejte dětem do batohu žádné sladkosti!

Příprava dětí pro vstup do ZŠ
Od října bude skupinovou formou probíhat 1x týdně Metoda dobrého startu. Předškolním
dětem (5-6 let) bude zakoupena sada 3 pracovních sešitů rozvíjející všeobecné vědomosti,
matematické představy a grafomotoriku. Cena sady 3 těchto sešitů bude okolo 100,- kč (platit
se bude z třídního fondu).
Zapojeni zůstaneme i nadále do projektu Medvídek Nivea, který pomáhá dětem s přípravou na
školu. Děti zdarma (v průběhu října) obdrží pracovní sešitek Medvídka Nivey.
Koncem listopadu bude rodičům nabídnuta možnost konzultovat s učitelkami úroveň školní
připravenosti a zralosti jejich dětí. Rodiče získají informace o pokrocích dítěte, případně
doporučení, v kterých oblastech je potřeba navíc i domácí příprava a procvičování. V prosinci
dostanou předškolní děti domů k prohlédnutí rodiči svá portfolia.

13. Slavíme 70. výročí
V letošním roce slaví MŠ 70. let od svého otevření. Na pátek 27. 9. 2019 připravujeme pro
bývalé absolventy v době od 14.30 – 16.30 h „Den otevřených dveří“. V tuto dobu bude
možné prohlédnout si prostory MŠ. Od 16.30 h se uskuteční setkání a přátelské posezení
s bývalými zaměstnanci MŠ.
Rodiče byli požádáni, zda by si tento den mohly vyzvednout své děti, co nejdříve to půjde –
z důvodu možného pohybu návštěvníků Dne otevřených dveří.
Byli osloveni také rodiče, kteří jako děti navštěvovali MŠ, zda by pro tyto účely byli ochotni
zapůjčit své fotografie z této doby.
V rámci oslav 70. výročí proběhne v případě příznivého počasí ve čtvrtek 26. září 2019 na
zahradě MŠ „Zahradní narozeninová slavnost“ akce pro děti a rodiče – ukázka Dravců a
společné posezení u ohně s opékáním dobrot.

Přítomni: Bc. Hana Pröschlová (ředitelka MŠ)
a rodiče dětí, dle přiložené prezenční listiny
Zapsala: Bc. Hana Pröschlová
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