
Zápis ze schůzky s rodiči konané 10. 9. 2019 

Program : 

 

1. Uvítání rodičů, představení nového pedagogického týmu 

Seznámení rodičů s p. ředitelkou Kateřinou Slivkovou a sl. Vendulou 

Halfarovou, která ji nahradila ve funkci učitelky. 

 

 

2. Informace ohledně počtu dětí   

Do MŠ bylo přijato 17 nových dětí, budoucích předškoláků  

je 15, jedno dítě se vzdělává individuálně. Dětí mladších 3 let je v MŠ  

přihlášeno 12, proto je požádáno o dotace na chůvu přes šablony. 

 

3. Informace vedoucí školní kuchyně p. Daniely Malohlavové,DiS. 

Seznámení přítomných s Vnitřním řádem školní kuchyně  

a personálem. Informace o používání spotřebního koše, způsobem 

přihlašování a odhlašování stravy, vyzvedávání jídel, placení atd. 

 

4. Seznámení se Školním vzdělávacím programem a Školním řádem 

MŠ Mokré Lazce provedla ředitelka MŠ Kateřina Slivková 

Informace o povinném předškolním vzdělávání: 

- předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního 

roku dovrší pěti let, a to v rozsahu 4 hodin denně. V MŠ Mokré Lazce  

je doba stanovena od 8:00 – 12:00 hodin. Nepřítomnost dítěte musí být 

omluvena do "Omluvného listu“. 

Vzdělávání distančních způsobem: 

- mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné,  

za předpokladu, že chybí většina těchto dětí. 

Přivádění a vyzvedávání dětí:   

- děti je možno přivádět do MŠ od 6:15 do 8:30 hodin. Nestačí dítě 

pouze doprovodit ke vchodu do MŠ. V tomto případě mateřská škola 

nenese odpovědnost za bezpečí dítěte. Zákonní zástupci předávají své 

dítě učitelce na třídě! Po obědě se děti předávají od 12:00 hodin. 

Odpoledne, po odpočinku od 14:30 hodin. MŠ se zamyká v 16:15 hodin.  



Odhlašování dětí z docházky a stravy: 

- omlouvání nepřítomnosti dítěte, zároveň tedy i odhlašování stravy 

můžete provádět tímto způsobem: 

1. Školní jídelna: tel: 553 679 117 

2. E-mail školní jídelny: jidelna.mokrelazce@seznam.cz 

3. Kontakt na pedagogické pracovníky: tel: 558 840 195 

Kontrola Evidenčních listů dětí: 

- změny v osobních údajích, doplnění případných alergií apod. 

Povinnost rodičů označit věci dětí: 

- z důvodu, aby nemohlo dojít k záměně. 

 

5.  Seznámení s Třídními vzdělávacími programy 

TVP pro třídu Berušek má letošní školní rok název „Štístko a Poupěnka 

v beruškovém světě“, seznámí p. ředitelka Kateřina Slivková.  

TVP pro třídu Včelek má letošní školní rok název „Za poznáním  

s Kostkáčkem“, seznámí  p. uč. Iva Kudělová a p. uč. Vendula Halfarová.  

Týdenní plány a úkoly pro děti jsou vyvěšeny na obvyklých místech  

v šatnách dětí, kde rodiče rovněž najdou básničky, písničky a někdy také 

jednoduché úkoly k danému tématu.  

 

6. Informace a doporučení o hygienických opatřeních v prostorách 
MŠ  z hlediska covid-19 
Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají do budovy MŠ vstup 
zakázán! 
U dveří, prosíme, použijte vždy dezinfekci. 
Doporučujeme, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob 
uvnitř budovy školy omezen. Proto žádáme, aby dítě do MŠ přiváděla  
i vyzvedávala pouze jedna osoba a nejlépe v roušce, nebo s jinou 
ochrannou úst a nosu (ústenka, šátek apod.). 
Děti musí mít v šatně, ve své přihrádce, připravenou podepsanou roušku 
i igelitovém obalu! V případě, že se příznaky infekčního onemocnění 
vyskytnou během pobytu v MŠ! Neprodleně dojde k poskytnutí roušky  
a umístění dítěte do izolace a současně informování zákonného 
zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. 
 
- Žádáme Vás, abyste respektovali daná pravidla v zájmu zdraví 
Vašich dětí, zaměstnanců MŠ i Vás samotných.  
 
 

mailto:jidelna.mokrelazce@seznam.cz


7. Schválení sponzorského příspěvku 1000 Kč na dítě / školní rok 
2020 – 2021 
Způsob placení na účet MŠ se zprávou pro příjemce „Sponzorský dar  
a jméno dítěte“, termín úhrady do konce října 2020. 

Možnost platit 500 Kč v 1. pololetí a doplatit 500 Kč ve 2. pololetí. 
Po zaplacení Vám můžeme poskytnout sponzorskou smlouvu pro 
možnost odečtu z daní. 
 
 
8. Informace o finanční situaci a hospodaření se sponzorskými dary 

Využití financí: výtvarný materiál, didaktické pomůcky, hračky, dárky 

nejen na Vánoce, proplacení kulturních akcí i výletů, autobusová 

doprava na tyto akce, odměny pro děti při soutěžích, dárky pro 

odcházející předškoláky, nově papírové kapesníky. 

 

9. Souhlas rodičů s nabídkou nadstandardních aktivit v MŠ  
 a jejich organizace: 

- Kurz plavání s Plaveckou školou Hastrmánek v Kravařích již začal 
v pondělí 7. 9. 2020 a bude trvat do 16. 11. 2020. Pokyny k přihlášení  
a placení jsou zveřejněny na nástěnce v MŠ, více informací  
www.hastrmanekplavani.cz.  
Doprava za autobus se bude hradit po ukončení kurzu v MŠ. 
- Angličtina v pohybu / společnost  Rytmik Ostrava (pondělí  
14:30 – 15:15 hodin). Cena kroužku je 950 Kč / jedno školní pololetí  
+ 200 Kč učebnice angličtiny na celý školní rok. Děti, které se do kroužku 
přihlásí opětovně a učebnici již mají, kupovat nemusí. Rodiče své děti 
sami přihlásí na webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz  
v sekci přihláška.  
 - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava (úterý 12:30- 13:30 
hodin). Cena kroužku za období říjen – únor 2020/2021(20hodin) je 
1 200 Kč. V případě příznivé situace bude zajištěno pokračování. Kurz je 
určen převážně pro děti ze třídy Včelek.   
- Orientální tanečky (středa v sudém týdnu 12:15 – 13:00 hodin)  

Kroužek je zdarma v rámci vzdělávání v MŠ, lektorka p. uč. Monika 
Klímková, určeno pro děti od 4 let. 
- Flétna (čtvrtek 12:15 – 13:00 hodin). Lektor učitel ZUŠ Mgr. p. Radek 

Mükstein, cena kroužku je 1 000 Kč. Určeno pro děti ze třídy Včelek. 

 
 
 

http://www.hastrmanekplavani.cz/
http://www.rytmik-krouzky.cz/


10. Plánované akce na první pololetí šk. roku 2020/2021 v závislosti 

na epidemiologické situaci v době konání akce (covid-19) 

Září: 

- Canisterapie - návštěva cvičených psů na školní zahradě MŠ 

- Divadlo Letadlo s pohádkou „Průzkumníci v Austrálii“ - 25. 9. 2020 

Říjen: 

- Drakiáda  – 11. 10. 2020 

- Exkurze do moštárny k místním zahrádkářům s ochutnávkou moštu 

Listopad: 

- „Ahoj, starý strome“ - vzdělávací projekt s využitím pomůcek  

  a prvků pedagogiky Franze Ketta 

- Divadlo Ententýky „Pohádka z cukrárny s myškou Klárkou a veverkou 

Terkou“. Sladká pohádka o správném čištění a prevenci zubního kazu 

Prosinec: 

- Vystoupení dětí na 1. adventní neděli 

- Mikulášská nadílka v MŠ 4. 12. 2020 

- Procházka do lesa s obdarování zvířátek u krmelce 

- Vánoční nadílka v MŠ 

Leden: 

- Tradiční maškarní karneval - 23. 1. 2021 

 

11.  Různé : 

- Organizace školního roku 2020 / 2021 je vystavena na tabuli ve 

vestibulu MŠ. V době prázdnin nemusí rodiče své předškolní děti 

písemně omlouvat. 

- Sledujte webové stránky mateřské školy, kde pravidelně aktualizujeme 

informace, plánované akce, fotogalerii, školní kroniku, jídelníček apod.  

- Za kola v areálu MŠ neručíme, doporučujeme je zamykat a využívat 

stojan za zahradním domkem. 

- Nabídka fotografování dětí v MŠ 

- Podepsání „Informovaného souhlasu“ ohledně pořízení fotografií/ videí      

  a zpracování osobních údajů. 

- Poděkování rodičům za pomoc při akcích pořádaných MŠ, za nabízený  

  odpadový materiál pro výtvarné činnosti, papíry na kreslení, sponzorské  

  dary do tomboly na maškarní karneval MŠ.                                                                        

                                                                          Zapsala: Kateřina Slivková                        

                                                                                         ředitelka MŠ    


