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ZÁPIS Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI DĚTÍ ZE TŘÍDY
BERUŠEK  ZE DNE 20. 1. 2022

Z důvodu personálních změn, ke kterým dojde od 26.1.2022 ve třídě Berušek svolala na den
20.1.2022  ředitelka  školy  mimořádnou  informační  schůzku  pro  rodiče  dětí  z  této  třídy.
Schůzka se uskutečnila na zahradě školy v 15.20 hodin. 

OSNOVA:
1. Personální změny v pedagogickém sboru ve třídě Berušek v průběhu šk.r. 2021/2022
2. Způsob komunikace zákonných zástupců s novými učitelkami (Edupage, e-mail..)

 
PROGRAM: 

1. Personální změny v     pedagogickém sboru   

Přítomní rodiče byli informování o změně, ke které dochází ve třídě Berušek. 
Paní učitelka Mgr. Magda Ondráčková i paní učitelka Bc. Lenka Kaňová odchází z mateřské
školy  k datu  31.1.2022.   Obě se  rozhodly  přijmout  jinou profesionální  nabídku.  Od data
26.1.2022 do konce ledna budou čerpat řádnou dovolenou. K tomuto datu nastupují do třídy
Berušek nové paní učitelky. 

Rodičům byly představeny nově nastupující paní učitelky:

Mgr. Lenka Švadleňáková
Mgr. Barbora Janoštíková (je zaměstnancem školy od 12.1.2022)

Učitelky se rodičům krátce představily (vzdělání, délka praxe, profesní zkušenosti)

Snažíme se o tom,  aby tato  změna byla pro děti,  rodiče i  ostatní  zaměstnance  školy co
nejpříjemnější a probíhala v poklidu. Proto obě nové paní učitelky dochází do mateřské školy
již  několik  dní,  aby  se  postupně  s  dětmi  seznamovaly  a  převzaly  od  odcházejících  paní
učitelek veškerou třídní dokumentaci a potřebné informace. S paní učitelkou B. Janoštíkovou
se rodiče měli možnost vidět a seznámit během ledna v době odpoledního předávání dětí. 

Vyzvedávání dětí: 
Nové paní učitelky neznají všechny rodiče a zmocněné osoby, které zákonní zástupci pověřili
k  vyzvedávání  svých  dětí,  budou  se  jich  nové  učitelky  v  následujících  dnech  ptát  a
kontrolovat dle zmocnění, komu dítě mohou předat.

Rodiče byli  vyzváni, aby předaly novým učitelkám informace o dětech,  které považují  za
důležité (např. stravování, dietní omezení, speciální vzdělávací potřeby aj.
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2. Způsob komunikace rodičů s novými učitelkami (Edupage, e-mail..)

Komunikace,  zasílání  zpráv a  omluvenek přes  EduPage bude přesměrována na nové paní
učitelky.

Nový e-mailový kontakt: svadlenakova@msslovenska.com
                                         janostikova@msslovenska.com 

Upozornění na vyskytující se obtíže v EduPage:
U  několika  rodičů  nově  nastupujících  dětí  přetrvávají  obtíže  v  zasílání  omluvenek  a
zobrazování přijatých zpráv. Jedná se o rodiče, kteří se nepřihlašují přes mobilní aplikaci, ale
prostřednictvím  stránky  EduPage.  Zasílání  zpráv  škole  těmto  rodičům funguje.  Ředitelka
přijala  informaci  a  bude  tuto  skutečnost  řešit  se  správcem  EduPage.  Rodiče  budou
vyrozuměni, zda a jak se podaří obtíže vyřešit. 

Věříme, že změnu učitelek v pedagogickém sboru zvládneme. Zákonní zástupci dětí, kteří se
nedostavili budou o změně učitelek informováni prostřednictvím zasláním zprávy v EduPage,
informací  na  webových  stránkách  školy  a  zápisem  z  informační  schůzky,  který  bude
zveřejněn na webových stránkách školy a informační nástěnce u vstupu do budovy školy. 
Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

Přítomni: 

ředitelka školy: Bc. Hana Pröschlová

nově nastupující učitelky: 

Mgr. Lenka Švadleňáková
Mgr. Barbora Janoštíková 

Zákonní zástupci dětí, dle prezenční listiny. 

Zapsala dne: 20.1.2021

                                                                                               …………………...

                                                                                                Bc. Hana Pröschlová

                                                                                                     ředitelka školy
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