ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI ZE DNE 8.9.2020
• Přivítání, představení zaměstnanců MŠ
• P.ředitelka předala informace o dodatku školního řádu a jeho dodatku týkajícího se COVI-19
• P. Nekvindová (ved. ŠJ) předala informace o platbách MŠ (platba na účet MŠ do 15.tého v měsíci…částky, číslo
účtu na nástěnce v šatně i na webu MŠ), slíbila rodičům, že jim bude čtvrtletně předávat přehled o poplatcích
• Informace o délce provozu již od 1.9.2019 od 6 – 17 hod. a přivádění a vyzvedávání dětí
• Informace o možnostech sponzorských darů (kompostér, sekání trávy, drobné opravy – skříňky, koloběžky,
odstrkovadla…; vlhčené ubrousky, papírové kapesníky…apod.)
• Seznámení s doplňkovými činnostmi:
- logopedická péče zdarma v MŠ – zajišťuje SPC Rumburk 1x za 2-3 týdny (probíhá prevence i denně v rámci
JV, které provádějí p.uč. denně s celou skupinou dětí, ale i individuální preventivní činnost p.učitelkami,
které jsou proškolené),
- příprava na školu nadstandard: školička + IČ po obědě
- nabídka AJ s externím lektorem p.Mgr. Milanem Hrabalem
- sborečku Zvonečku, který zdarma vede p.,uč. Zuzka Švecová a p.uč. Bc.Miroslava Menšíková – děti od 4 let
- nahlásit o doplňkovou činnost do do 15.9.2020
• Omlouvání dětí – viz školní řád
• Seznámení s nespacími aktivitami- přípravou na školu-úterky školička v dopoledních hodinách ve tř. Rybiček a
Šnečků
• Rodiče se dohodli o vkladu sponzorského daru ve výši 500,- Kč na školní rok– rodiče si zvolili zástupce v každé
třídě, který částku vloží do pokladny MŠ 2x za rok (v měsíci říjnu a v měsíci únoru)
• Rodiče si odsouhlasili částku na kulturní akce pro školní rok (kina, divadla..) ve výši 500,-Kč, kterou opět vloží
zástupce rodičů do pokladny školy
• Prosíme rodiče, aby pozorně sledovali informace na nástěnkách a na webu
• Prosíme rodiče, aby se okamžitě obrátili na p.učitelky ve třídě, pokud budou mít nějaké připomínky k práci
učitelek nebo bude mít problém se školkou jejich dítě. Společně se budeme snažit najít vyhovující řešení.
• P.učitelky informovali rodiče o nadstandartních aktivitách v MŠ:
p. Uč. Zuzka – informace o celoročním projektu Mezigeneračně a CČČD a o sborečku
p. Uč. Kristina – o celoročním projektu Rodinka spolu, o který projevila zájem velká část rodičů
p.uč. Maruška - seznámila rodiče s ročním plánem kulturních akcí…
p. uč. Petra – seznámení s celoročním projetem dopravní výchovy a o fotogalerii (kde rodiče naleznou, způsob
přihlašování)
p.uč. Veronika – o pravidlech sběru tříděného odpadu, požádala rodiče o pomoc s opravami koloběžek
a odstrkovadel apod.
• Uvítáme nápady a podněty na zpestření činností s dětmi ve školce, rodiče se mohou zapojit do výchovných
činností během dne.
• Různé – rodiče měli možnost zadávat dotazy, připomínky apod., které jim byli zodpovězeny
P.učitelky ve třídách informovaly rodiče:
• požadavcích na podepsané oblečení-důvody, bačkůrky s pevnou patou (ne kroksy), ne s černou podrážkou,
přizpůsobit oblečení i obuv počasí
• seznámení rodičů se školním řádem, vnitřním řádem ŠJ, organizačním řádem venkovních hracích ploch
a aktuálním ŠVP PV
• Seznámení s organizací dne včetně časového harmonogramu podávání jídel, s režimem dne, vyzvedávání dětí
• rodiče byli požádáni o spolupráci – zapojení do projektu CČČD, Rodinka spolu, možnost zapojení se do akcí MŠ
• Děti si v současné době nemohou nosit do školky své hračky do odvolání – jsou povoleny plyšové hračky na
postýlku, které se nemohou denně přenášet domů a do MŠ, do odvolání je zrušeno čištění zubů v MŠ, šlapací
kola-NE, koloběžky ano, odstrkovadla ano, ale školka nezodpovídá za ztrátu nebo poškození – nelze ukládat
do budovy MŠ – myslet na to, že si děti zničí obuv – dávat raději starší boty i oblečení…
Zapsala: Bc.Plešingerová Štefanie,DiS.

