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Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, 760 01 Zlín  

IČ 71007652, tel. 577 438 872, 731 374 625, DS khuk4rk 

 

        ZÁPIS Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI ZE DNE 21. 9. 2020 

Schůzka pro zákonné zástupce dětí se uskutečnila v náhradním termínu (původně 8.9.2020) 

na zahradě školy, po jednotlivých třídách., 15.30 – třída Sluníčka, 16.00 – třída Berušky.  

OSNOVA:  

1. Poděkování rodičům 

2. Personální změny v pedagogickém sboru 

3. Seznámení s novým školním řádem, omlouvání předškoláků 

4. Distanční vzdělávání  

5. Webové stránky, vzdělávací aktivity tříd 
6. Kontrola a aktualizace údajů na zákonné zástupce  
7. Nadstandartní aktivity pro šk. r. 2020/2021 

8. Třídní fond 
9. Individuální konzultace pro rodiče předškoláků 
10. Vyhodnocení dotazníků pro rodiče  

PROGRAM:  

 

1.  Poděkování rodičům 
Paní ředitelka poděkovala přítomným rodičům za účast a za pochopení situace, která v MŠ 

nastala během druhého zářijového týdne, kdy muselo dojít k přerušení provozu z důvodu 

výskytu onemocnění Covid-19 a následné karantény zaměstnanců školy a dětí. Poděkování 

také patřilo rodičům dětí s povinnou předškolní docházkou, které se v době přerušení provozu 

vzdělávaly distanční formou. Některé děti již přinesly ukázat výsledky své práce k založení 

do svých Portfólií, rodiče ostatních byli požádáni o spolupráci na proběhlém distančním 

vzdělávání a dodání práce dětí.  

 

 

2. Personální změny v pedagogickém sboru 

Novou posilou ve třídě Sluníček je na částečný úvazek paní učitelka Bc. Erika Strkačová, 

která v MŠ již pracuje jako školní asistent. Rodiče se s ní budou setkávat převážně během 

odpoledních hodin. 

Ve třídě Sluníček díky tomu tak mohou po určitou dobu během dopoledne působit souběžně 2 

učitelky.  

Novou asistentkou pedagoga ve třídě Sluníček je Bc. Jarmila Zavadilová.  

Zákonní zástupci byli dále informování, že v případě nemocnosti učitelek, bude zastupovat 

paní učitelka Marie Krupicová, která je již v penzi. Mateřskou školu ale dobře zná, neboť zde 

před svým odchodem v r. 2019, působila 10 let.  
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3. Seznámení s novým školním řádem, omlouvání předškoláků  

Rodiče byli ve stručnosti seznámeni s nejdůležitějšími body nového školního řádu, povinnou 

předškolní docházkou, omlouváním dětí, distančním vzděláváním, hygienickými opatřeními, 

problematikou nemocnosti dětí a kroky školy v případě podezření na výskyt onemocnění 

Covid – 19.  

Školní řád je zákonným zástupcům dětí k dispozici na webových stránkách školy a vytištěný a 

uložený v šanonu v prostoru šaten u jednotlivých tříd. Povinností zákonných zástupců je 

seznámit se Školním řádem a respektovat ho.  

Výše úplaty a cena za stravování 

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2020/2021 je stanovena na částku: 605,-Kč/ 

měsíčně. 
Úplatu neplatí: 

 děti, které mají povinnou předškolní docházku (jdou v následujícím roce k zápisu do 

ZŠ)  
 děti s odkladem školní docházky 

 

Cena za stravování 
 Celodenní stravné činí na dítě do 6 let 48,-kč a 54,- kč (děti s odkladem školní docházky).  

Placení probíhá formou inkasa (vyjímečně v hotovosti) splatnost je k 15. dni v měsíci. 

 

Omlouvání předškoláků  

Z důvodu povinné předškolní docházky (týká se dětí, které půjdou v tomto šk. r. k zápisu do 

ZŠ) je povinností rodičů omluvit a doložit nepřítomnost těchto dětí na “Omluvném listě”. Ten 

je k dispozici na šatnách dětí, k vytištění na webových stránkách školy. 

Dle Školního řádu omlouvají zákonní zástupci své děti následujícím způsobem: 

Pokud rodič ví, že jeho dítě bude následující den chybět, omluví dítě osobně den 

předem, nebo nejpozději v ten den ráno do 7. 45 hod.! 

 zprávou přes aplikací Edupage (preferujeme)  

 Tel. č: 577 438 872 (pouze telefonní hovor) 

Pokud přivádíte dítě do MŠ později než obvykle (např. z důvodu lékařské vyšetření), 

informujte o tom učitelku.  

Povinná předškolní docházka trvá po dobu minimálně 4 hodin a její začátek je 

ředitelkou školy stanoven na 8 hodinu.  

 

4. Distanční vzdělávání  
Mateřská škola poskytuje vzdělávání disnační formou, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (např. Opatření KHS nebo plošné opatření, nebo z důvodu nařízení 

karantény znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň z jedné třídy. 
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Mateřská škola má povinost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je 

organizovaná výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z mateřské  školy.  

Způsoby realizace:  

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem s ohledem na jejich 

podmínky pro distanční vzdělávání. Způsob distančního vzdělávání může být dohodnut 

individuálně se zákonnými zástupci dle jejich možností. 

 pracovní úkoly a vzdělávací nabídka bude zadávana přes webové stránky školy či 

formou hromadných e-mailů a zprávou přes aplikaci Edupage 
 pomocí pracovních listů a sešitů (vyzvednutí  je možné po dohodě v MŠ) 
 Zapůjčením didaktických materiálů a pomůcek (např. Logico, MiniLuk, apod.) 

 

 

5. Webové stránky, vzdělávací aktivity tříd 

Rodiče byli vyzváni k pravidelnému sledování nových webových stránek, kde se do novinek 

vkládají aktuality a informace, týkající se dění v MŠ. Tyto informace jsou i nadále rodičům k 

dispozici také na nástěnkách u jednotlivých tříd. Zasílány jsou také formou zprávy aplikací 

Edupage.  

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.  

Nově je do třídních stránek přidáván koncem týdne (v pátek) krátký článek, který rodiče 

seznámí s přehledem vzdělávacích aktivit, které si děti mohly v daném týdnu vyzkoušet. 

Článek je doplněný o fotografie z činností dětí.  

 

6. Kontrola a aktualizace kontaktů na zákonné zástupce 
Zákonní zástupci byli vyzváni k nahlášení případné změny v kontaktních údajích či 

zdravotního stavu dětí (změna bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, apod.) 

Ke kontrole bylo předloženo “Zmocnění”, ve kterém jsou uvedeny pověřené osoby k 

vyzvedávání dětí. Rodiče dětí, které navštěvovaly MŠ již v minulých letech, potvrdí svým 

podpisem, že „Zmocnění“ uvedených osob platí i pro školní rok 2020/2021.  

 

 

7. Nadstandarní aktivity pro školní rok 2020/2021 

 

Plavání 

Každoročně probíhající podzimní blok výuky předplaveckých dovedností byl po dohodě se 

zákonnými zástupci dětí vzhledem k současné epidemiologické situaci a možnosti větší 

nemocnosti dětí zrušen.  

 

 Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

Rodiče dětí souhlasili, aby i přes současnou situaci děti pokračovaly ve cvičení na Sokolovně, 

kde vždy 1x za 14 dní cvičí jedna třída podle projektu české obce Sokolské, do kterého MŠ v 

loňském roce zapojila. Děti budou cestovat MHD, musí mít roušku!! 
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Cvičení bude probíhat v době od 9.20 - 10.20 hod. Cvičení budou zajišťovat učitelky, 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. 

 

Flétnička, angličtina  

Rodiče mají zájem pokračovat v zažité nabídce nadstandartních aktivit pro děti. Na žádost 

rodičů, kteří přihlásili své děti, bude od října v odpoledních hodinách probíhat výuka 

základům hry na flétnu a “Angličtina hrou”. Tyto aktivity vedou externí pedagogové. Flétna – 

sl. B. Kubíčková z hudební školy Yamaha, angličtinu povede paní Kassawatová.  

 

Flétnička: úterky 15.15 – 16.00 hod. 

Angličtina hrou: čtvrtky 15.30 – 16.00 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“. 

 

 

8. Třídní fond 

 

 Platba je BEZHOTOVOSTNÍ, převodem na účet školy (v ojedinělých případech 

v hotovosti).  

č. účtu MŠ:  1422572329/0800 

Třída SLUNÍČKA: 1200,- Kč na celý školní rok 

Třída BERUŠKY: 1200,- Kč na celý školní rok 

Při platbě je nutné zadat správný konstantní symbol, do poznámky uvést jméno a 

příjmení dítěte. Placení třídního fondu je do konce září 2020.  

 

Třída Sluníčka KS: 2222 

Třída Berušky KS: 3333 v případě Komerční banky (3330)  

 

Rodiče obdrželi vyúčtování z minulého školního roku v červenci. V případě přeplatku se 

částka převádí na další školní rok, odcházejícím dětem se přeplatek vrací na účet. O stavu 

konta dětí se mohou rodiče informovat u učitelek, pokud ho neví. Kdo má na kontě větší 

přeplatek z minulého roku, může uhradit jen poměrnou část, tak aby bylo na kontě dítěte 

kolem 1200,- Kč.  

 

 

9. Individuální konzultace s rodiči předškoláků 

V 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 portfolia svých prací. Termíny konzultací: 

                         24. 11. 2020 - třída Sluníčka        26. 11. 2020 - třída Berušky  

 

 



   
 

5 
 

Příprava dětí pro vstup do ZŠ 
Skupinovou formou bude probíhat 1x týdně Metoda dobrého startu. Ve třídě Berušek budou 

děti rozděleny do 2 skupin.  

Zapojeni zůstáváme v projektu Medvídek Nivea, který pomáhá dětem s přípravou na školu. 

Děti zdarma (v průběhu října) obdrží pracovní sešitek Medvídka Nivey.  

 

 

10. Vyhodnocení dotazníků pro rodiče  

Na konci školního roku byli rodiče požádání o vyplnění anonymního dotazníku, který se týkal 

spokojenosti s mateřskou školou. Vrátilo se 31 vyplněných dotazníků z rozdaných 43 kusů.   

Velmi spokojeno bylo 85 procent dotázaných rodičů, dalších 15 procent bylo s činností školy 

spokojeno. Uvítali jsme všechny náměty a nápady, jakými by mohla v budoucnu mateřská 

škola své fungování zlepšovat, dle našich možností a podmínek se je budeme snažit aplikovat.  

 

 

Přítomni:  Bc. Hana Pröschlová (ředitelka MŠ) 

 a rodiče dětí, dle přiložené prezenční listiny  

 

Zapsala: Bc. Hana Pröschlová  


