
Třídní schůzky 17. 9.2020 

 

1) Poděkování rodičům za spolupráci, spolupráce 

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost, nemuseli jsme řešit, žádné vážnější problémy. Dále 

děkujeme rodičům za poskytnuté sponzorské dary, velmi si toho vážíme. Minulý rok byl za 

poskytnuté dary pořízen vláček. V letošním kalendářním roce jsme obdrželi 12 000,- Kč, které 

doplníme o vlastní zdroje a pořídíme houpadlo na školní zahradu. Děkujeme také za věcné 

dary jako hračky, papíry a pod., a pomoc v rámci profese např. drobné opravy. 

Pokud má někdo možnost, prosíme o papíry na kreslení, případně pomoc v rámci profese. 

(např. elektrikář, stolař, vodař – drobné opravy, klempíř – okapový svod na pergolu na školní 

zahradě, či IT specialista) 

Konzultace  o dětech s rodiči, jsou možné při předávání dítěte, pokud chtějí rodiče získat 

podrobnější informace, případně řešit nějaký problém domluví si osobní konzultaci s učitelkou 

ve třídě. V říjnu budou konzultace zaměřené na adaptaci nových dětí v lednu na školní zralost 

a na jaře na ostatní děti. 

Problémy, připomínky, řešit ve třídách, pak s ředitelkou. 

GDPR – seznamy dětí v šatnách - vyúčtování obědů, přihlašování na akce, organizačně 

nejjednodušší, pokud bude mít někdo výhrady, nebude jméno dítěte uváděno a bude se řešit 

individuálně.  

2) povinná předškolní docházka  

pouze předškoláci, od 8.30 – 12.30 

nemusí chodit v době prázdnin, období prázdnin je uvedeno v dokumentu Organizace školního 

roku. Děti plnící povinnou předškolní docházku je nutné důsledně omlouvat, neomluvenou 

absenci jsme povinni hlásit. 

Předem známá nepřítomnost (např. odjezd na dovolenou, rodinné důvody... ) do tří dnů- 

omlouvá třídní učitelka, nad tři dny ředitelka na základě písemné žádosti rodičů.  

V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení, to je rodič povinen 

předložit do tří dnů od vyzvání, jinak je absence považována za neomluvenou. 

Všechny děti nepřítomnost delší než 21 dnů, musí být omluvena písemně. 

3) Informace k provozu 

 uzavření MŠ v době vánočních prázdnin, 
Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  ve středu 23. prosince 2020 a skončí 

v neděli  3. ledna  2021, děti do MŠ nastoupí v pondělí 4. ledna 2021. 

 za obědy 40,- a 44,- diety na základě lékařského potvrzení 50,- 54,- 

 školné 550,- měsíčně, děti plnící povinnou předškolní docházku – neplatí 

 



4) Informace o aktivitách školy 

Pravidelné cvičení – Se Sokolem do života, cvičíme se zvířátky, cílem je vést děti k pohybu – 

cena 20Kč (hrazeno s kulturních akcí) 

Děti budou během celého roku cvičit, plnit úkoly, každé dítě bude mít pracovní sešit, (podle 

věku), za splněné úkoly lepí samolepky. Motivací jsou zvířátka, která do světa provází sokolík 

Pepík. 

Děti se učí využívat moderní technologie -  dotykový panel, tablety 

Podařilo se nám získat dotaci 500 000,-z evropských fondů, bude využita na školního asistenta, 

další vzdělávání pedagogů a vzdělávání dětí v ICT technologiích. Projekt je na dva roky, v rámci 

projektu budou děti pracovat s tablety, v žádném případě nebudou využívány ke hrám, cílem 

je individuální vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí. Budou dodržovány 

zásady RVP PV. Výuka bude max. 45 minut denně 1 x v týdnu, rozdělena do kratších časových 

úseků. 

Podařilo se nám získat dotaci 527 000 ze SFŽP na doplnění prvků na přírodní školní zahradu, 

realizace proběhne na podzim 2020. 

Nabídka kroužků: 

 angličtina – pouze pro předškoláky bez vad řeči každé pondělí, dvě skupiny  

15.00 - 15.45 děti ze zelené a modré třídy 

15.45 – 16.30 děti ze žluté třídy  

 placeno z projektu (kapacita je naplněna) 

 Edukativně stimulační skupiny – pouze pro předškoláky – možnost předběžného 

přihlášení ve svých třídách, je nutná přítomnost rodiče, bližší informace na letáčcích 

v šatnách, předběžná cena 600,- 

 Focení proběhne 19. listopadu – stolní kalendář, fotí se všechny děti, rodiče si vezmou 

podle zájmu, zbytek se skartuje. Více sad je třeba objednat předem, v listopadu bude 

na nástěnkách náhled. 

Logopedie – možnost logopedické depistáže ve školce, pí Nečesánková, paní učitelky vyberou 

děti, které mají problémy s výslovností, rodiče podepíší souhlas a po vyšetření, které proběhne 

v rámci pobytu ve školce, obdrží doporučení.  

5) Schválení částky na kulturní akce pro děti, částka se vybírá na pololetí, vyúčtovává se na 

každé dítě. Na letošní rok je navržena částka 500,-na pololetí, vzhledem k epidemiologické 

situaci očekáváme snížení počtu akcí, akce budou probíhat po jednotlivých třídách ne společně 

pro MŠ. (to navýší cenu za jednotlivé akce). 


