Zápis ze schůzky rodičů VE TŘÍDĚ BERUŠKY– ze dne 21. 9. 2021
Přítomni: ředitelka J. Křápová, zástupkyně D. Štubňová, uč. R. Češnerová
Počet přítomných rodičů: 16
1) Seznámení se školním řádem, který je vyvěšen ve vstupní chodbě a na webu školy,
v oddíle organizace je ke stažení. Žádáme rodiče, aby seznámení s ním stvrdili svým
podpisem na listinách v šatně u své třídy
Rodiče byli upozorněni:
 na povinnosti zákonných zástupců při předávání dětí osobně učitelce
 hlásit jakékoliv onemocnění dítěte, alergie, vyrážky, vši, infekční onemocnění
 při nachlazení dítěte zůstat raději doma, neohrožovat ostatní
 oznámit předem nepřítomnost dítěte, omlouvat se vždy osobně nebo telefonicky
 nahlásit příchod dítěte předem, je potřeba zejména z důvodu přihlášení stravování
 pokud dítě onemocní v mateřské škole, bude izolováno, rodiče si ho bez
zbytečného odkladu převezmou
 V CELÉM OBJEKTU MŠ JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A VODĚNÍ PSŮ
(I NA ZAHRADĚ) !!!
 do mateřské školy dávat dětem vhodné oblečení, vhodnou obuv vzhledem k
počasí, oblečení dětí zejména ve třídě Berušky podepsat
 stravování v mateřské škole – viz. vnitřní řád školní jídelny-výdejny - stravné se
hradí v ZŠ Zásmuky u p. Michálkové vždy před počátkem nového měsíce,
přihlašování a odhlašování obědů se provádí přímo v mateřské škole, oběd si lze
vyzvednout pouze v čase 12:15-12:30 h
 úplata za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč se hradí na účet MŠ nebo
v pokladně MŠ - výše úplaty se řídí vnitřní směrnicí o úplatě za předškol.
vzdělávání, hradí se vždy do 15. dne téhož měsíce
 pokud nebudou zákonní zástupci řádně hradit stravné a úplatu, může být
jejich dítě dle školního řádu vyloučeno z mateřské školy
 žádosti a stížnosti řešte u ředitelky J.Křápové nebo zástupkyně D.Štubňové, dotazy
a námitky lze i emailem ms.zasmuky@centrum.cz
 prosíme rodiče, aby veškeré změny v osobních údajích nahlásili ve třídě (změna
bydliště, telefonu, ZP, emailu…)
 provoz MŠ od 6.30 – do 17.00 h, došlo k prodloužení
 režim dne – prosíme o přivádění dětí do 8:15 h, vyzvedávání dětí v době oběda
od 12:15 – do 12:30 h, odpoledne od 14:30, v ostatní době po dohodě s učitelkami
 mateřská škola je opatřena VIDEOTELEFONY – prosíme o dodržování
bezpečnosti dětí, nepřidržujte dveře cizím osobám a vždy za sebou pečlivě
zavřete!
 podávání léků dětem během pobytu lze pouze na základě doporučení lékaře a
vyplnění potřebného tiskopisu
 chráníme děti před diskriminací, šikanou a násilím – vedeme je k dodržování
pravidel slušnosti, empatie, k vytváření společných vztahů a k toleranci, žádáme
rodiče o podporu v tomto výchovném působení, při problému řešit s učitelkou,
ředitelkou nebo napsat problém písemně a hodit do schránky
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2) Seznámení se školním vzdělávacím programem
 ŠVP je k dispozici na chodbě mateřské školy, je možné si ho prohlédnout – podpora
osobnostního rozvoje každého dítěte, zaměření na rozvoj zdraví a pohybu, řečové a
environmentální výchovy
 v rámci rozvoje řečové výchovy vytváříme logopedické nástěnky, chceme posílit
osvětu (přednáška, články, úkoly na nástěnce)
 v letošním školním roce jsme vypracovali nový projekt Malí ochránci, projekt je
zaměřený na rozvoj environmentální výchovy, během roku proběhne pět pěších
poznávacích výletů, kdy děti budou poznávat jednotlivá místa a ekosystémy: plody
podzimu- alej příběhů- pole, les je náš kamarád, rybníky v zimě, čištění lesa – odpady,
včelka a její kamarádi - louka. Bude spojeno s bádáním, experimentováním, plněním
úkolů.
 v rámci dotačního programu Šablony III. bude uskutečněn projektový den pro třídu
Berušky Malý zpracovatel odpadů s Malou technickou univerzitou - rozvoj
polytechnických dovedností
 Mateřská škola je také zapojena do projektu Se sokolem do života – rozvoj
pohybových dovedností, každé dítě bude mít sešitek k zaznamenání plnění úkolů
 během školního roku jsou naplánována divadelní představení, přednášky, Mikulášská
nadílka a vánoční nadílka - Na plánované akce přispějí rodiče částkou 500,- Kč,
tato částka bude rodičům za každé dítě vyúčtována v měsíci lednu, na 2. pololetí
bude vybíráno dalších 500,- Kč
 prosíme rodiče o spolupráci při úspěšném rozvoji jejich dětí – číst nástěnky,
sledovat přehled činností, co jsme procvičovali, podporovat samostatnost dětí (při
převlékání, stolování, úklidu hraček), slovní zásobu a vyjadřování dětí, s dětmi si
povídat, číst, dbát na uvolněnost ruky, podporovat zájem o kreslení, čímž se uvolňuje
ruka a jistota ruky pro pozdější psaní
3) Další aktuální otázky
 sběr papíru – mateřská škola organizovat nebude
 sběr použitých olejů – rodiče mohou s námi sbírat a v PET lahvích dávat použitý
olej do přistaveného kontejneru, MŠ za sběr získá finanční prostředky

DĚKUJEME RODIČŮM ZA FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY, KTERÉ
JSME DOSUD ZÍSKALI. DÁLE PROSÍME:
- O POMOC PŘI DROBNÝCH OPRAVÁCH – KDO BY MOHL
POMOCI, AŤ NAHLÁSÍ SVŮJ ZÁJEM VE TŘÍDĚ
- RÁDI PŘIJMEME I DARY FINANČNÍ NEBO VĚCNÉ PO DOHODĚ
S ŘEDITELKOU ŠKOLY (BUDE VYSTAVENA DAR. SMLOUVA)
- O NĚJAKOU ZAJÍMAVOU NABÍDKU: NAPŘ. PŘEDNÁŠKA
S RODIČEM, ČLENEM ZÁJMOVÉHO KROUŽKU aj.
Předem děkujeme za spolupráci
Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka
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