Zápis ze schůzky s rodiči konané 7. 9. 2021
Program :
1. Uvítání rodičů, poděkování za součinnost a spolupráci během
loňského školního roku, který byl velmi ovlivněn pandemií
Covid – 19
2. Informace vedoucí školní kuchyně p. Daniely Malohlavové, DiS.
- Seznámení přítomných s Vnitřním řádem školní kuchyně a personálem školní
kuchyně. Informace o používání spotřebního koše a pestrostí stravy, způsobem
odhlašování, vyzvedávání jídel, placením atd.

3. Představení pedagogického týmu a situace ve třídách
- Třída Berušek: ředitelka Kateřina Slivková, učitelka Bc. Vendula Halfarová a chůva
paní Emilie Sýkorová, provozní paní Jiřina Oršová.
- Třída Včelek: učitelky Bc. Iva Kudělová a Monika Klímková, provozní paní Petra
Kupčíková.
- Do MŠ bylo přijato 10 nových dětí, budoucích předškoláků je celkem 17, z toho
jedno dítě se vzdělává individuálně.

4. Seznámení se Školním vzdělávacím programem a Školním řádem
- Informace o povinném předškolním vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné
pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. (Do 31. 8. 2021 dovršilo 5 let)
a to v rozsahu 4 hodin denně. V naší MŠ je stanoveno od 8:00 – 12:00 hodin.
Nepřítomnost dítěte musí být omluvena. Zákonný zástupce si vyžádá u p. učitelky
OMLUVNÝ LIST a písemně uvede důvod absence dítěte. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin
v souladu s organizací školního roku v základních školách.
- 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.
Prosíme o dodržení stanovených časů!
- Dodatek Školního vzdělávacího programu
Od 1. 9. 2021 je ŠVP doplněn o „Jazykovou přípravu dětí s nedostatečnou znalostí
českého jazyka“.

- Odhlašování dětí z docházky a stravy
Omlouvání nepřítomnosti dítěte, zároveň tedy i odhlašování stravy můžete provádět
jedním z těchto možností:
1. Školní jídelna: tel: 553 679 117
2. E-mail školní jídelny: jidelna.mokrelazce@seznam.cz
3. Kontakt na pedagogické pracovníky třída Berušek -tel: 558 840 195
- Od září lze nově děti ze staršího oddělení omlouvat přímo u p. učitelek ze třídy
Včelek
4. Kontakt na pedagogické pracovníky třída Včelek- tel: 558 840 196
- Kontrola Evidenčních listů dětí
Změny v osobních údajích, doplnění informací o případných alergiích
a vyzvedávání dětí. (Při jakékoliv změně, si Evidenční list dítěte může zákonný
zástupce vyžádat u třídní učitelky a doplnit aktuální informace).
Povinnost rodičů označit věci dětí, abychom předcházeli případným záměnám!

5. Seznámení s Třídními vzdělávacími programy
- TVP pro třídu Berušek má letošní školní rok název „ROK S MÁŠOU A
MEDVĚDEM“, seznámí p. učitelka Bc. Venula Halfarová.
- TVP pro třídu Včelek má letošní školní rok název „Večerníček letí, světem k našim
dětem“, seznámí p.uč. Bc. Iva Kudělová .
Týdenní plány a úkoly pro děti jsou vyvěšeny na obvyklých místech
v šatnách dětí, kde rodiče rovněž najdou básničky a písničky a někdy také
jednoduché úkoly k danému tématu.

6. Novinka u předškoláčků – „Školní box“
Děti s povinnou předškolní docházkou budou mít od letošního školního roku své
vlastní „Školní boxy“. K tomuto účelu byly zakoupeny krabičky, které mají předškoláci
označené značkou. Při výtvarných a pracovních činnostech budou své pomůcky
používat a zároveň budou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti se o své
pomůcky pečovat.

7. Ministerstvo školství a zdravotnictví vydalo tzv. manuál –
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce
2021 / 2022 vzhledem ke 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
omezen.
Proto
žádáme,
aby
dítě
do
MŠ
přiváděla
a vyzvedávala pouze jedna osoba a to s takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v aktuálním opatření Ministerstva zdravotnictví.
- V prostorách šaten se mohou zdržovat jen 3 doprovázející osoby, ostatní počkají ve
vestibulu nebo před budovou MŠ. Prosíme rodiče, aby se v šatně pohybovali po
dobu nezbytně nutnou.
- 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 o respektování daných pravidel v zájmu zdraví Vašich dětí,
zaměstnanců MŠ a Vás samotných.

8. Informace o finanční situaci a hospodaření se sponzorskými dary
Co bylo zakoupeno či zaplaceno. Od loňského školního roku platí, že se
i nadále nebudou vybírat papírové kapesníky.
Ze sponzorských darů bude hrazen: výtvarný materiál, pomůcky, hračky, dárky na
Vánoce a Mikuláše. Proplacení kulturních akcí i výletů, autobusová doprava na tyto
akce, odměny pro děti, dárky pro odcházející předškoláky atd. V loňském školním
roce byly ze sponzorských darů uhrazeny i skupinové fotografie dětí.

9. Schválení sponzorského příspěvku 1000 Kč na dítě / školní rok
2021 – 2022
Způsob placení na účet MŠ se zprávou pro příjemce „Sponzorský dar
a jméno dítěte“, termín úhrady do konce října 2021.
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, kterou budeme vydávat ke konci kalendářního roku.

10. Nabídka nadstandardních aktivit v MŠ a jejich organizace
- Plavecká škola Hastrmánek již skončila. Spolupráci nám nabídla nová
plavecká škola z aquaparku Kravaře „Šupinka“.
- Z důvodu hrozby Covid – 19 podzimní kurz plavání nevyužijeme. Možnost
absolvovat jarní kurzu plavání se bude odvíjet dle aktuálních vládních opatření.
V tomto pololetí školního roku budou v mateřské škole probíhat dva
kroužky, které povedou paní učitelky:
- Orientální tanečky (středa v sudém týdnu 12:15 – 13:00 hodin)
Kroužek je zdarma v rámci vzdělávání v MŠ, lektorka p. učitelka Monika Klímková,
určeno pro děti od 4 let (přednost budou mít děti ze třídy Včelek).
- LOGO hrátky (středa v lichém týdnu 12:15 – 13:00 hodin)
Kroužek bude rovněž zdarma v rámci vzdělávání v MŠ. Lektorka
p.učitelka Bc. Iva Kudělová. Určeno pro děti ze třídy Včelek.

11. Plánované akce na první pololetí šk. roku 2021/2022 v závislosti
na epidemiologické situaci v době konání akce (covid-19)
Září:
- Fotografování jednotlivců nebo sourozenců na zahradě MŠ s podzimní tématikou,
místní fotografkou paní Kateřinou Holoubkovou.
Termín se bude odvíjet dle počasí.
A, 15.9. a 16. 9. 2021 (středa + čtvrtek)
B, 20.9. a 21. 9. 2021 (pondělí a úterý)
Ve vestibulu MŠ bude plakát s veškerými informacemi. Individuálně se můžete
přihlásit u učitelek na třídě, kde uvedete svůj tel. a e-mail a paní Holoubková už bude
podrobnosti řešit s každým rodičem individuálně.

Říjen:
- 10. 10. 2021 Tradiční Drakiáda
Akci si rodiče odsouhlasili na třídní schůzce. Bude se konat dle aktuálních
hygienických opatření. (Organizátor akce, v tomto případě mateřská škola, má pak
obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je
stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek hygienických opatření).
V případě zpřísnění hygienických opatření bude Drakiáda probíhat v rámci
dopoledne v MŠ (pouštění draků, soutěže a odměny).
- Exkurze do moštárny k místním zahrádkářům s ochutnávkou moštu.

- Zhlédnutí zemědělských strojů na statku u Malohlavů.

Listopad:
- Dýňování s rodiči
Rozzáření školky dýněmi vyrobenými doma s rodiči a sourozenci .
28. 11. 2021 Vystoupení dětí na první adventní neděli
? Dle aktuálních vládních nařízení.

Prosinec:
2. 12. 2021 Divadlo letadlo s „Vánoční pohádkou o ježečkovi a myšce“
6. 12. 2021 Mikuláš s čertem a andělem v MŠ
- Vánoční nadílka pro zvířátka v lese
- Vánoční nadílka pro děti ve školce

Leden:
22. 1. 2022 – Tradiční maškarní karneval
? Dle aktuálních vládních nařízení.

11. Různé
- Organizace školního roku 2021 / 2022 je vystavena na tabuli ve vestibulu MŠ.
V době prázdnin rodiče své předškolní děti písemně neumlouvají.
- 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.
- Z důvodu častějšího pobytu dětí ze třídy Berušek v přírodě žádáme o starší
a nepromokavé oblečení i obuv.
- Poděkování rodičům za pomoc při akcích pořádaných MŠ: Drakiádě, při setkání na
1. adventní neděli, dětském maškarním plese, rozloučení s předškoláky – zahradní
párty (byli bychom rádi, kdybychom mohli počítat s aktivní pomocí rodičů
předškolních dětí, které se s námi budou loučit, tak jako tomu bylo doposud).
- Poděkování za nabízený odpadový materiál pro výtvarné činnosti, papíry na
kreslení, sponzorské dary do tomboly na maškarní karneval MŠ.
- Narozeninové oslavy: prosíme, nenoste doma připravené moučníky apod. Bohatě
stačí 1 – 2 balíčky gumových bonbonků.
- Drobné hračky do MŠ NEPATŘÍ! Za hračky z domova v MŠ neručíme!

12. Prostor na dotazy a náměty
- Diskuze s rodiči.
- V případě jakýchkoliv dotazů vztahujícím se k dětem, ale také k vzdělávání se
nebojte kdykoliv obrátit na paní učitelky. Ráda vás vyslechnout a pokusí se situaci
s Vámi vyřešit.

Zapsala: Kateřina Slivková
ředitelka MŠ

