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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 29. 6. 2020 

Schůzka pro rodiče dětí byla svolaná z důvodu informovanosti o organizačních a provozních 

změnách, které nastanou během léta a šk. r. 2020/2021. Krátká informační schůzka pro rodiče 

nově přijatých dětí (6 dětí) se uskutečnila dne 23. 6. 2020.  

OSNOVA:  

1. Poděkování rodičům za spolupráci v době mimořádných opatření 

2. Informace o letním provozu 2020 

3. Informace pro rodiče dětí ukončujících docházku v MŠ 

4. Personální změny v novém šk. roce 2020/2021 

5. Personální zajištění tříd a přestupy dětí 

6. Výše úplaty za předškolní vzdělávání  

7. Spolupráce s rodiči – co doma trénovat přes léto 

8. Dotazník pro rodiče – spokojenost s MŠ  

 

PROGRAM:  

1.  Poděkování rodičům za spolupráci ve šk. r. 2019/2020  
Poděkování za spolupráci při vzdělávání (hlavně předškolních dětí) v době mimořádných 

opatření, za zpětnou vazbu na distanční vzdělávání – vzkazy dětí přes sms, videa, obrázky od 

dětí zasílané přes školní mail a Edupage. Předškolní vzdělávání dětí probíhalo v této době ve 

formě vzdělávací nabídky (vkládání týdenních témat na webové stránky školy, včetně námětů, 

aktivit, videí a pracovních listů na domácí procvičování). Poděkováno bylo také rodičům za 

sponzorské dary. 

 

2. Informace o letním provozu 2020  
V době letních prázdnin bude otevřeno po celý měsíc červenec v době od 6.30 – 16.15 hodin. 

V měsíci srpnu bude MŠ uzavřena. Dle přihlášeného počtu dětí bude poslední červencový 

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

letní provoz bude přijato několik dětí z nejbližších mateřských škol.  

Čipový systém přístupu do školy nebude ještě během měsíce července v provozu, otevíráno 

bude rodičům přes kamerový systém. Do provozu bude znovu uveden od září.  

3. Informace pro rodiče dětí ukončujících docházku v MŠ 

Rodiče těchto dětí vyplní a odevzdají učitelkám formulář „Ukončení předškolního 

vzdělávání.“ Do 24. 7. 2020 odevzdají čipy paní školnici a bude jim za ně vrácena vybraná 
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záloha. Rodiče obdrželi či obdrží od učitelek vyúčtování třídního fondu, přeplatek či 

nedoplatek bude uhrazen přes účet do 15. 7. 2020.  

4. Personální změny v novém šk. roce 

Ze třídy Berušek odchází paní asistentka Pavla Gazdová - Šamajová. Ze třídy Sluníček 

odchází paní asistentka Petra Ježová DiS (informace ke dni 12. 7. 2020).  Školním asistentem 

zůstává Bc. Erika Strkačová, do třídy Sluníček nastoupí po prázdninách nový asistent 

pedagoga.  

 

5. Personální zajištění tříd a přestupy dětí 
Třída Berušky – Bc. Erika Polozová, Bc. Lenka Kaňová, školní asistent Bc. Erika Strkačová. 

Třídu bude navštěvovat 24 dětí ve věku 5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.  

 

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

Strkačová, nastoupí nový asistent pedagoga. Ve třídě bude celkem 22 dětí ve věku 3 - 6  let, 

z toho 9 předškolních dětí a 1 dítě s podpůrným opatřením a odkladem školní docházky.  

Rodiče dětí ze třídy Sluníček byli osloveni, aby se nahlásili, kdo má 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 do konce měsíce července 

2020.  

6. Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Rodiče byli seznámeni s výší úplaty za předškolní vzdělávání pro šk.r.2020/21, která je dle 

výpočtu stanovena na 605,- Kč měsíčně.  

 

7.  Spolupráce s rodiči – co doma trénovat přes léto 

Rodiče dětí (hlavně dětí, které půjdou v příštím roce k zápisu do ZŠ – příští rok 34 

předškoláků) byly požádáni o spolupráci při procvičování a trénování problematických 

dovedností – používání příboru, samostatnosti při sebeobsluze v oblékání a obouvání, 

zavazování tkaniček, samostatnosti v osobní hygieně,  

8. Dotazník pro rodiče  

Rodičům dětí byl rozdán dotazník týkající se spokojenosti s mateřskou školou. Dotazník je 

anonymní a rodiče ho po vyplnění odevzdají do zelené krabice, která se nachází při vstupu do 

školy nad botníkem. Se zjištěnými údaji se bude dále pracovat, pomohou ještě více 

zkvalitňovat práci zaměstnanců školy.  

 

Přítomni:  
Ředitelka školy: Bc. Hana Pröschlová a zákonní zástupci dětí dle přiložené prezenční listiny  

Zapsala: 
Bc. Hana Pröschlová 

 

 

 

 


