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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 8.9.2021 

Schůzka se uskutečnila na zahradě školy, pro rodiče dětí ze třídy v 15.45 hodin, pro rodiče dětí ze 

třídy Sluníček v 16.30 hodin. 

 

OSNOVA: 

 

1. Poděkování zákonným zástupcům dětí 

2. Personální změny v pedagogickém sboru 

3. Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny 

4. Způsoby komunikace se školou, omlouvání dětí předškoláků 

5. Webové stránky, vzdělávací aktivity tříd  

6. Distanční vzdělávání 

7. Kontrola a aktualizace údajů na zákonné zástupce dětí  

8. Třídní fondy  

9. Individuální konzultace pro rodiče 

10. Spolupráce školy a rodiny  

11. Vyhodnocení dotazníků  

 

PROGRAM:  

 

1. Poděkování zákonným zástupcům dětí 

Rodičům bylo poděkováno za spolupráci v uplynulém školním roce, vyplnění dotazníků 

spokojenosti na konci šk.r. 2020/2021 a velkou účast.  

 

2. Personální změny v pedagogickém sboru 

Třídními učitelkami ve třídě Sluníček je Bohumila Ptáčková a ředitelka školy Bc. Hana 

Pröschlová. Učitelkou na částečný úvazek, která souběžně působí jako školní asistentka v obou 

třídách je Bc. Erika Strkačová.  

Ve třídě Berušek došlo ke změně paní učitelky, novou posilou k Bc. Lence Kaňové je Mgr. 

Magda Ondráčková.  

V případě nemoci učitelek bude učitelky zastupovat paní učitelka Marie Krupicová, která dříve 

ve škole dlouhodobě působila a nyní je již v penzi.  

 

3. Seznámení s novým školním řádem, vnitřním řádem školní jídelny 

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

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

problematikou nemocnosti dětí. Rodiče byli vyzváni, aby pomáhali předcházet šíření 

onemocnění, zvažovali zdravotní stav dětí a přiváděli děti zdravé, doléčené, bez příznaků 

respiračního onemocnění.  

Školní řád byl během, prvních 14 dní dostupný k prostudování na nástěnkách u tříd, nyní je k 

dispozici na webových stránkách školy, vytištěný a uložený v šanonu v prostoru šaten u 

jednotlivých tříd. Na pozemek školy je zakázán vstup psů, s výjimkou psů canisterapeutických 
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a služebních. Povinností zákonných zástupců je seznámit se Školním řádem a respektovat 

ho. 

 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 

                        6.15 – 16.30 hodin, během letních prázdnin 6.30 – 16 hodin.  

Rodiče používají ke vstupu do školy bezpečnostní čipy, čas přístupů je:  

6.15– 8.15 hodin,   12.10 – 12.30 hodin,  14.30 – 16.30 hodin. 

Přerušení provozu v MŠ v době vánočních svátků, prázdnin na ZŠ 

Provoz MŠ do 22.12.2021 včetně, (23.12. zavřeno) - v souladu s prázdninami na ZŠ. V době 

podzimních prázdnin (pátek 29.10. 2021) a jarních (7.-13.2.2022) provoz bez omezení.  

Vyzvedávání dětí ze zahrady školy  

Při vyzvedávání dětí ze zahrady školy, vstupují rodiče do budovy školy hlavním vchodem přes 

čipový systém. Z bezpečnostních důvodu nelze vstupovat do budovy bočním vchodem ze 

zahrady.  

Rodiče byli seznámeni s nejdůležitějšími body vnitřního řádu školní jídelny, způsobem 

přihlašování a odhlašování stravy, placením úplaty za vzdělávání a stravu.  

 

Výše úplaty a cena stravování 

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 je stanovena na částku: 650,-Kč/ 

měsíčně. Úplatu neplatí: 

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

ZŠ) 

• děti s odkladem školní docházky 
 
Z důvodu navýšení finančních limitů na nákup potravin novelizací vyhlášky č.107/2005 Sb., 

došlo od 1.9.2021 k navýšení ceny za stravu. Celodenní stravné činí na dítě do 6 let 55,-Kč a 

64,- Kč (děti s odkladem školní docházky). 

Placení probíhá formou inkasa (výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny – Hana 

Slováčková) splatnost je k 15. dni v měsíci. 

 

 

4. Způsoby komunikace se školou, omlouvání dětí a předškoláků  

S mateřkou školou a jednotlivými učitelkami lze komunikovat různými způsoby, nejčastěji 

krátkou ústní formou při předávání dětí, zprávami přes EduPage adresovanými třídním učitelkám 

nebo ředitelce školy a telefonicky. Telefonické kontakty školy jsou uvedeny na webových 

stránkách školy. Konzultační hodiny ředitelky školy pro rodiče jsou každé úterky mezi 13-14 

hodinou, v jiném termínu po předchozí domluvě. 

Další způsob komunikace je možný přes školní emailové adresy jednotlivých učitelek (uvedené 

jsou webových stránkách tříd), emailovou adresu školy a domluvou termínu individuálních 

konzultací.  

Omlouvání dětí a předškoláků 

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, 

nejpozději v ten den ráno do 7. 45 hod.! 

• omluvenkou, zprávou přes aplikací Edupage (preferujeme) 

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

Pokud rodiče přivádí dítě později než obvykle (např. z důvodu lékařského vyšetření), informují 
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učitelky o této skutečnosti předem.  

 

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou (týká se dětí, které půjdou v tomto šk. r. k 

zápisu do ZŠ a dětí s odkladem) jsou povinni omluvit a doložit nepřítomnost těchto dětí na 

“Omluvném listě”. Omluvný list je k dispozici na šatnách dětí, u třídních učitelek, k vytištění 

na webových stránkách. 

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

školy stanoven na 8 hodinu.  

 

 

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 ve škole. Tyto informace jsou i nadále 

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

Edupage. 

V okně „Kalendář akcí“ se nachází informace o tom, jaký program k obohacení vzdělávací 

nabídky čeká děti v nejbližších měsících (kulturní a jiné akce). Na webové stránky vkládají 

paní učitelky koncem týdne článek s přehledem vzdělávacích aktivit, kterým se v plynulém 

týdnu děti věnovaly, čemu se naučily, co zažily a procvičovaly. Článek je doplněný o 

fotografie z činností dětí. 

Logopedická prevence 

Během září proběhne orientační vyšetření úrovně řeči dětí (logopedická depistáž), rodiče 

budou seznámeni s výsledky. Dětem, u kterých budou zjištěny obtíže bude doporučena péče 

klinického logopeda.  

 

Vzdělávací aktivity a pobyt v lese  

Obě třídy budou 2x týdně navštěvovat les v blízkosti školy, kde se uskuteční i vzdělávací 

aktivity.  

S sebou do lesa budou mít děti v batohu: podsedák, lupu, metr svinovací nebo skládací, balíček 

kapesníčků, malou plastovou krabičku na ovoce ze školky, lahev si děti vezmou s sebou. Batoh 

volte vhodné velikosti s širšími pásy a ideálně stahovací přezkou přes hrudník.  

Příprava předškolních dětí na přechod do Základní školy 

Předškolní děti si zdokonalují dovednosti potřebné pro úspěšný start ve škole 1x týdně 

skupinovou formou. Při cca 30 minutové lekci - Kreslení s písničkou, inspirované Metodou 

dobrého startu, jsou rozvíjeny všechny potřebné předpoklady pro budoucí psaní a čtení (smyslové 

vnímání, jazykový projev, samostatné vyjadřování, paměť, práce ve skupině, pohybové 

dovednosti, grafomotorika aj.).  

K individuálnímu procvičování dovedností využíváme pracovní sešit Cesta do školy.  

Děti s odkladem školní docházky 

Dětem s odkladem je na základě doporučení z KPPP vypracován Plán dalšího rozvoje. Oslabené 

oblasti jsou s dětmi procvičovány a rozvíjeny individuálně, ve skupině dětí, dle potřeby také 

v úzké spolupráci s rodiči.  

Předplavecký výcvik pro předškoláky  

Zajišťuje plavecká škola, od 9.9. - 4.11.2021, čas plavání 12.45 -13.45 hodin. Vyzvednutí dětí po 

plavání je možné v budově lázní, na chodbě před dětským bazénkem ve 14 hodin – rodiče ráno 
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nahlásí, zda budou dítě v lázních vyzvedávat. Ostatní děti se vrací do školy na odpolední svačinu.  

Děti, které budou odcházet z lázní s rodiči, dostanou svačinu s sebou. Do lázní jdou děti pěšky, 

nazpět cestují MHD (dle platných nařízení zde nemusí děti používat roušku)  

S sebou: batůžek, plavky, ručník, plavecká čepice, případně plavecké brýle (vše podepsané), 

lahev s vodou  

Platba: 720,- Kč /8 lekcí na účet školy do 30.9.2021, do poznámky jméno dítěte a KS: 4444 

Cvičení na Sokolovně  

Již 3. rok je škola zapojena v projektu cvičení pro děti z mateřských škol České obce Sokolské 

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Obě třídy budou od října 1x za 14 dní vždy 

v pátek navštěvovat Sokolovnu. Cvičení bude probíhat v čase 9.15 – 10.15 hodin. Cvičení 

zajišťují učitelky podle metodiky Sokola cvičení pro předškolní děti. Tam i zpět jedou děti MHD 

(dle platných nařízení nemusí mít roušku).   

S sebou: batůžek, oblečení na cvičení (legíny, tepláky, tričko, ponožky), lahev s vodou 

Platba: z třídního fondu, roční poplatek v programu cca 25,- Kč na dítě + cca kolem 25,- Kč za 

jedno cvičení (poplatek za pronájem Sokolovny)  

Škola v přírodě 

Škola v přírodě pro předškolní děti proběhne v termínu 6.-10.6.2022, Vizovice areál Revika.  

 

Zájmové aktivity pro děti (angličtina a výuka základům hry na flétnu), které v předchozích 

letech zajišťovali externí lektoři v odpoledních hodinách nebude škola nabízet. Důvodem je 

v maximální možné míře omezení slučování tříd, vzdělávací program školy je pestrý, nabídku 

aktivit a činností připravujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí, tak aby si 

každé dítě mohlo zvolit činnosti, které ho podněcují v jeho vrozeně „nastavených“ 

dovednostech a schopnostech a zároveň podporují individualizaci vzdělávání.  

 

 

6. Distanční vzdělávání 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distanční 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. 

 

Mateřská škola má povinnost 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. 

Způsob realizace: 

Způsob distančního vzdělávání může být dohodnut individuálně se zákonnými zástupci dle 

jejich možností a podmínek.  

• pracovní úkoly a vzdělávací nabídka bude zadávána přes webové stránky školy,  

zprávou přes aplikaci Edupage, aplikaci TEAMS 

• on line setkávání přes aplikaci TEAMS (rodič obdrží odkaz, přes který se ve 

stanovený termín připojí) 

• vzdělávací nabídku včetně pracovních listů v tištěné formě je možno po domluvě 

vyzvednout ve škole  

• zapůjčením didaktických materiálů a pomůcek (např. Logico, MiniLuk, apod.) 
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7. Kontrola a aktualizace údajů zákonných zástupců  

Zákonní zástupci mají povinnost neprodleně oznámit škole změny v kontaktních údajích (číslo 

účtu, bydliště, telefon, e-mailová adresa). Ke kontrole, aktualizaci bylo předloženo 

“Zmocnění”, ve kterém jsou uvedeny pověřené osoby k vyzvedávání dětí. Rodiče dětí, které 

navštěvovaly MŠ již v minulých letech, potvrdily svým podpisem, že „Zmocnění“ uvedených 

osob platí i pro školní rok 2021/2022. 

 

8. Třídní fondy 

Platba f o n d u  je BEZHOTOVOSTNÍ, převodem na účet školy. V letošním školním 

roce ji platí jen rodiče nově příchozích dětí (ostatní mají přeplatek z minulého roku).  

č. účtu MŠ: 1422572329/0800 

částka:          1000,- Kč  

 

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

příjmení dítěte. Placení třídního fondu je do konce září 2021. 

 

Třída Sluníčka KS: 2222 

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

 

Rodiče obdrží vyúčtování třídních fondů na konci června 2022. 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.  

 

 

9. Individuální konzultace pro rodiče 

Individuální konzultace s rodiči předškolních dětí o školní připravenosti se uskuteční koncem 

listopadu 2021, konzultace budou v tomto termínu nabídnuty také rodičům dětí mladších. Rodiče 

si po domluvě s paní učitelkami zvolí termín a čas, který bude vyhovovat oběma stranám. 

Individuální konzultace o rozvoji dítěte se mohou dle potřeby uskutečnit kdykoliv během roku, 

po vzájemné dohodě termínu.  

 

10. Spolupráce školy a rodiny  

Záleží nám na vzájemných dobrých vztazích, tak aby se děti, rodiče, učitelky i další zaměstnanci 

cítili ve škole dobře a spokojeně. Rodiče i děti si mohou volně půjčovat knihy z miniknihovny 

v patře u třídy Berušek, knihy mohou kdykoliv vrátit, případně přinést z domu knihy, které již 

nepotřebují.  

Plánujeme (tak jako dříve) společné akce pro děti a rodiče Celé Česko čte dětem, Babička a 

dědeček do školky, podzimní, velikonoční dílničky, brigády na zahradě školy, zpívání u 

vánočního stromečku apod., zda se uskuteční bude záležet na epidemiologické situaci.  

 

• K dětem domů chodí na víkendovou návštěvu človíčkové Fanda a Tázinka, kteří provází 

děti celým rokem, náš Školní vzdělávací program má název S Fandou a Tázinkou na 

cestě za poznáním. Rodiče spolu s dětmi zaznamenají do sešitku, co spolu o víkendu 

zažili, co viděli, v pondělí společně sdílíme z víkendu zážitky. 
• Dětem, které mívají nehodu při spaní je třeba přinést nepromokavé napínací prostěradlo. 

• Do skříněk dát sáček, tašku, na znečištěné oblečení.  

• Všechny věcí dětí PODEPSAT! Zamezíte tak záměnám.  
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• Přinést do třídy: papírové kapesníky tahací v krabičce, případně vlhčený toaletní papír, 

ubrousky 

• Uvítáme kancelářské papíry A4, A3, na tisk a kopírování pracovních listů. 

• Oslava narozenin (svátků) dětí: přinášet jen ovoce, čerstvé i sušené. 

• Dětem k pitnému režimu dávejte do lahví ideálně vodu, vodu s bylinkami, citrónem, 

případně čaj, my jim vodu doplníme.  

• Nošení hraček: plyšový kamarád na spinkání je povolen, uložený ho děti mají ve skříňce 

spolu s lůžkovinami. Po dobu adaptace si menší děti, pokud vyžadují, mohou nosit svou 

oblíbenou hračku, předškoláci by už měly zvládnout odloučení bez hračky.  

• Hračkové dny budou bývat, děti si přinesou 1 hračku, volit ne drahé hračky, není možné 

za ně zodpovídat. 

•  Neručíme za cennosti, peníze uložené v batůžcích ve skříních, pozor na obsah kapes dětí 

(nebezpečné předměty, bonbóny, žvýkačky apod.) 

• Sbíráme PET víčka pro nemocnou Kristýnku Petříkovou (velká nádoba před třídou 

Berušek, kdykoliv) 

• Pravidelně spolupracujeme s Fondem Sidus (výtěžek z prodeje nabízených produktů je 

rozdělován konkrétním, vážně nemocným dětem).  

• Rodiče mohou podpořit provoz a materiální vybavení školy formou sponzorského daru 

dle domluvy a finančního daru v libovolné výši.  

 

 

11. Vyhodnocení dotazníků spokojenosti 

Z výsledků dotazníků, které rodiče vyplňovali na konci minulého školního roku vyplynulo, že 

v hodnocených oblastech: materiálně technické vybavení, klima školy, kvalita výchovně 

vzdělávacího procesu, spolupráce a komunikace, stravování a spokojenost s přístupem a 

jednáním učitelek a dalších zaměstnanců byla Vámi rodiči škola hodnocena velmi dobře, čehož 

si velmi vážíme. Děkujeme za ocenění, nápady, co zlepšit, na co se zaměřit, vždy je možnost se 

posunout, nezůstat stát na místě, tak jako děti i nás baví hrát si, pracovat na sobě a rozvíjet se. 

 

 

Přítomni: 

 

Třída Skuníčka:  

Bc. Hana Pröschlová 

Bohumila Ptáčková  

 

Třída Berušky:  

Bc. Lenka Kaňová 

Mgr, Magda Ondráčková 

 

 

Zákonní zástupci dětí, dle prezenční listiny.  

 

Zapsala dne: 10.9.2021 

                                                                                              Bc. Hana Pröschlová, ředitelka školy  
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