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        ZÁPIS Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI ZE DNE 20. 6. 2019 

Schůzka pro rodiče nově přijatých i stávajících dětí byla svolaná z důvodu informovanosti o 

organizačních a provozních změnách, které nastanou během léta a šk. r. 2019/2020. 

OSNOVA:  

1. Poděkování rodičům za spolupráci 

2. Poděkování pí. učitelce M. Krupicové 

3. Představení nové pí. učitelky  

4. Personální zajištění tříd a přestupy dětí 

5. Zaměření třídy Berušky  

6. Letní provoz 2019 

7. Připravované změny pro nový školní rok  

8. Nabídka odpoledních aktivit pro děti  

9. Informace pro rodiče nově přijatých děti 

 

PROGRAM:  

1.  Poděkování rodičům za spolupráci ve šk. r. 2018/19  

Poděkování za čtení dětem po obědě v rámci projektu Celé Česko čte dětem, brigádu na 

zahradě MŠ – budování záhonků, úklid zahrady, přinesení různých sazeniček a bylinek, na 

akcích pořádaných školou pro rodiče a děti – velikonoční tvoření, dílna pro maminky ke Dni 

matek, Odpoledne s tátou, apod. 

2. Poděkování pí. učitelce Marii Krupicové 

Paní učitelka M. Krupicová odchází od srpna 2019 do penze. Bylo jí poděkováno za její práci 

s dětmi a práci pro školu. V příštím školním roce v rámci projektu Celé Česko čte dětem, bude 

pravidelně docházet do MŠ jako "Pohádková babička" číst dětem pohádky.  

3. Představení nové paní učitelky Bc. Eriky Polozové 

Bc. Erika Polozová nastupuje od 19. 8. 2019 do třídy Berušek. Paní učitelka se krátce 

představila a seznámila rodiče se svou dosavadní pedagogickou praxí. Jako logopedický 

preventista se bude cíleně zaměřovat na logopedickou péči, kterou bude s rodiči dětí ze třídy 

Berušek individuálně na konci září 2019 konzultovat. 

 



4. Personální zajištění tříd a přestupy dětí 

Třída Berušky – Bc. Erika Polozová, Bc. Lenka Kaňová, asistentent pedagoga Pavla 

Gazdová. Třídu budou navštěvovat děti od 4 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.  

Třída Sluníčka – Bc. Hana Pröschlová, Bohumila Ptáčková, školní asistent a asistent 

pedagoga DiS. Petra Ježová. Ve třídě budou děti ve věku 3 – 5 let.  

Naplněnost tříd pro příští šk.rok – 25 dětí ve třídě.  

Rodiče dětí ze třídy Sluníček byli osloveni, aby nahlásili, zda mají zájem o přestup dětí do 

třídy Berušek. Z důvodu malého počtu odcházejících dětí do ZŠ je počet míst omezen. O 

přestup vyjádřilo zájem více dětí, než je možné do třídy Berušek umístit. Ředitelka o přestupu 

dětí rozhodne začátkem července a tuto informaci rodičům sdělí nejpozději do 12. 7. 2019.  

 

5.  Zaměření třídy Berušek 

 prodloužený pobyt dětí v přírodě  

 vzdělávací aktivity v přírodě - učení se venku (les, zahrada MŠ) 

 dostatek příležitosti k pohybu 

 péče o zdravý životní styl  

 cílená příprava nejstarších dětí pro vstup do ZŠ  

 preventivní logopedická péče skupinová i individuální (ve spolupráci s rodiči) 

 převážnou část dopoledne souběžně 2 pedagogové ve třídě + asistent pedagoga 

 

Prodloužený pobyt venku a přenesení řízených činností ze třídy do přírody budou pedagogové 

volit na základě aktuálního vývoje počasí.  

 

 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. Rodičům dětem 4- 5 letým bude nabídnuta možnost 

zakoupení výhodné sady sešitů určená pro rozvoj dovedností, přizpůsobená této věkové 

kategorii. Cena sady 3 těchto sešitů bude okolo 100,- kč.  

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.  

 



 Výbava dětí ze třídy Berušek pro pobyt venku ( lese) 

 vhodný batoh se širokými popruhy a přezkou přes hrudník 

 naplněná láhev vodou (čajem), ideálně termoska s pítkem 0,5l (najdete např. 

v obchodech Orion https://www.oriondomacipotreby.cz/napoje/termosky/?count=25) 

 omyvatelný sedák na sezení (např. kousek staré karimatky) 

 kvalitní pevná obuv a funkční oblečení 

 pláštěnka (dostatečně velká) 

 gumáky 

 lupa  

 kapesníčky 

 dostatek náhradního oblečení ve skříňce 

 

 Ochrana před klíšťaty 

Pro pobyt v lese se doporučuje lehké světlé oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, 

nohavici zastrčit do ponožek a pevnou obuv. Je na zvážení rodiče, zda si zajistí pro děti 

náramky chránící před klíšťaty, přinesou repelent, kterým bude dítě před odchodem do lesa 

nastříkáno, či zvolí přírodní cestu ochrany - např. esenciální oleje. Vyrobit si přírodní repelent 

můžeme také společně s dětmi v MŠ. Učitelky budou na začátku září zjišťovat, pro jakou 

variantu ochrany před klíšťaty se rodiče rozhodli.  

 

 Odstranění klíštěte 

Přisáté klíště je potřeba z důvodu rizika nákazy lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou 

odstranit co nejdříve. Rodiče v září podepíší, zda souhlasí nebo nesouhlasí s okamžitým 

odstraněním klíštěte u jejich dítěte, pokud dojde v MŠ ke zjištění této skutečnosti. Rodič bude 

při vyzvedávání dítěte o tomto informován. Všechny paní učitelky bývají pravidelně 

proškolovány kurzem první pomoci, pí. učitelka Kaňová a obě asistentky absolvovaly v 

letošním roce kurz - Zdravotník zotavovacích akcí.  

 

6. Letní provoz  

V době letních prázdnin bude otevřeno prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dnů v 

srpnu. Dle přihlášeného počtu dětí bude první červencový týden a poslední srpnový týden v 

provozu jen jedna třída. Ostatní dny letního provozu budou v provozu obě třídy.  

Z důvodu velkého zájmu o docházku v posledním srpnovém týdnu a potřeby připravit třídy na 

nový školní rok, byli rodiče (mající možnost) požádáni, aby v tomto týdnu nechali své děti 

doma. Otevřeno bude polovinu každého měsíce, proto i úplata za vzdělávání (školné) bude 

poloviční. Zaplacena bude za oba dva měsíce (2 x 280,- kč, tj. 560,- kč) v inkasu k 15. 7. 

2019, spolu se stravným za červen a červenec. V srpnu se žádná platba neplatí, stravné za 

srpen bude zaúčtováno v inkasu k 15. 9. 2019. 

https://www.oriondomacipotreby.cz/napoje/termosky/?count=25


Děti z jiných školek, které k nám budou docházet po dobu uzavření své MŠ, zaplatí v den 

nástupu zálohu 1000,- kč, která jim bude v poslední den pobytu vyúčtována.  

 

7. Připravované změny pro nový školní rok 2019/2020 

 

 Snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání  

z 560,- kč/ měsíc na 470,- kč/ měsíc 

 

 Zvýšení stravného  

Z důvodů stále rostoucích cen potravin a nákladů na vaření bude navýšena cena celodenního 

stravování o 7,- kč v případě dětí 3-6 letých a o 10,- kč u dětí s odkladem školní docházky. 

Celodenní stravné bude tedy činit 48,- a 54,- kč. 

 

 Čipový systém 

Během letního uzavření MŠ dojde k instalaci čipového systému, který zajistí ještě větší 

bezpečnost dětí a zajištění vstup do budovy, umožní pedagogům více se věnovat dětem v 

době scházení se a vyzvedávání dětí. Rodina dítěte obdrží během měsíce srpna (začátkem 

září) 2 ks čipů oproti vratné záloze 100,- /kus, která bude vrácena po ukončení vzdělávání 

dítěte v MŠ. V případě ztráty bude nutné si vzít na zálohu další čip. Přes čipy bude umožněn 

vstup jen v čase – ranního scházení od 6,15 – 8.00 h, poledního vyzvedávání 12 – 12.30 h a 

odpoledního předávání dětí v rozmezí 14. 20 – 16.30 h. V případě vyzvedávání dítěte osobou, 

která čip nemá, bude i nadále možné otevírání přes zvonek - kamerový systém. 

 

 Výměna skříněk v šatně Berušek 

Během letního uzavření dojde k výměně dětských skříní v šatně Berušek. Budou uzavíratelné 

a prostorné (šíře 30 cm). Některé skříňky budou mít jiné značky, než mají doposud 

(vyfrézované na dveřích). Děti, které na nových skříňkách nenajdou svou značku, si vyberou 

značku novou.  

 

 Zrušení čištění zubů po obědě 

Od září si již děti v MŠ čistit zuby nebudou. Při vysokém počtu dětí je čištění zubů 

nehygienické, není možné kontrolovat, zda si děti čistí zuby správnou technikou (většinou 

děti pastu polykají a kartáček koušou). Dle dentistů postačuje čištění 2x denně a čištění zubů 



ihned po jídle narušuje sklovinu. Zaměříme se na preventivní programy, které budou cíleny na 

zdraví, zdravý životní styl i dentální hygienu. Pravidelně budeme tyto aktivity do týdenních 

témat zařazovat.  

 

 Nové webové stránky 

Během léta budou v provozu nové webové stránky – adresa zůstane stejná. 

 

 Komunikace přes mobilní aplikaci Edupage 

Téměř polovina rodičů ze třídy Sluníček a několik rodičů ze třídy Berušek využilo nabízené 

možnosti komunikace s MŠ přes mobilní aplikaci Edupage. Jsou tak informováni o akcích 

školy, posílají omluvenky dětí a využívají ji pro komunikaci s jednotlivými učitelkami. Aby 

byla komunikace plošnější a efektivnější, byli oslovení i další rodiče, kteří ještě tuto aplikaci 

nevyužívají, aby se zapojili. Na sdělenou mailovou adresu přijdou těmto rodičům během 

července přihlašovací údaje a návod, jak si tuto aplikaci do svého mobilu stáhnout.   

 

8. Nabídka odpoledních aktivit pro děti  

Rodiče byli dotázáni, zda mají i nadále zájem o probíhající odpolední aktivity pro děti 

(angličtina, základy hry na zobcovou flétnu, plavání). Přítomní rodiče hlasováním vyjádřili o 

tyto aktivity zájem, proto budou probíhat i v příštím školním roce.  

 

9. Informace pro rodiče nově přijatých dětí 

Rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí, byli seznámeni s výší školného, stravného a formou 

platby. Dostali nezbytné informace, tiskopisy a doporučení potřebné k nástupu jejich dětí do 

MŠ. Nabídnuta jim byla nově možnost adaptačního programu, ve kterém mohou se svým 

dítětem během otevřených srpnových dnů navštívit MŠ vždy odpoledne od 14. 30 h.  

 

Přítomni:  

Bc. Hana Pröschlová, Bc. Erika Polozová 

rodiče dětí, dle přiložené prezenční listiny  

Zapsala: 

Bc. Hana Pröschlová 

 


