
Zápis ze schůzky rodičů 9. 9. 2019 
1. Přivítání 

2. Provozní záležitosti: 

- provozní doba MŠ: 6:00 – 16:00 hodin,  

- přerušení provozu MŠ - vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020,  

                                     - letní prázdniny 13. 7. - 9. 8. 2020,    

 během státních svátků MŠ uzavřena 

- v 8:00 se budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká, v odpoledních hodinách je 

nutno zvonit na oddělení 

- oblečení do MŠ: náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, tričko, ponožky), oblečení 

na ven (tepláky, bunda), holínky, bačkory, zubní kartáček, papírové kapesníky 4x, 

oblečení PODEPSAT!!! 

3. Seznámení se školním řádem a ŠVP (dokumenty jsou na webových stránkách školy a     

      pověšeny u šatny MŠ) 

4.   Financování 

-     - školní fond – 200,- Kč ročně (drobné dárečky, pamlsky, dofinancování školního výletu     

           apod.) 

- - školné -  500,- Kč měsíčně (hotově nebo bankovním převodem) do 15. dne v měsíci 

- - stravné – cca 600,- Kč měsíčně (hotově nebo bankovním převodem), je vhodné 

hradit pouze 10 trvalých měsíčních plateb (školné i stravné), během letních prázdnin 

platby po dohodě s vedením MŠ snížit  

- vyúčtování obědů probíhá během měsíce října 

- č.ú:  991 057 349/0800, V.S:  111 111, zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

- školné je nutné hradit i v měsících, kdy dítě do MŠ nechodí. Předškolní děti a děti 

s odkladem ŠD školné nehradí, během letních prázdnin je školné úměrně kráceno 

5.   Legislativ ŠZ a GDPR 

-     povinné předškolní vzdělávání (vyjma prázdnin) 

- povinné omlouvání předškolních dětí – telefonicky, mailem, osobně (do tří dnů), do 

omluvenkového bloku následně dítě omluvit, při dlouhodobé absenci (dovolená) 

zažádat o uvolnění ze vzdělání  

- Zápis do ZŠ – proběhne 15. 4. 2020 od 15:00 – 18:00 hodin, každý předškolák je 

povinen jít k zápisu, pokud se zákonný zástupce rozhodne pro odklad školní docházky 

– nahlásí u zápisu a následně doloží zprávu z vyšetření PPP (SPC) a pediatra. 

-  PLPP (plán pedagogické podpory) – dětem s odkladem školní docházky a dětem, 

kterým se v určité oblasti vzdělávání nedaří je vytvořen PLPP, (jemná motorika, 

zrakové a sluchové vnímání, sociální nezralost…). 

- Dokumentace dětí uložena v uzamykatelné skříni, rodiče podepisují souhlasná 

prohlášení k GDPR, formulář k vyzvedávání dětí, přihlášku ke stravování a souhlasné 

prohlášení k omývání dětí  



- souhlasné prohlášení na podávání léků je zrušeno, dětem nebudou v MŠ podávána 

žádná léčiva (kapky do nosu, sirupy na kašel, léky na snížení teploty apod.) Pokud 

některé z dětí bude vykazovat projev nemoci, rodiče budou telefonicky informováni. 

Pokud se zaměstnanec školy rodičům nedovolá a dítě bude v ohrožení života - úraz, 

vysoká teplota - bude volána záchranná služba!!!! 

      6.    Kroužky a další aktivity:  

- Saunování – začínáme koncem října (čtvrtek) 

-  Dramaťáček – 2 x měsíčně (lichý týden - středa), třída Pavoučků - kroužek je 

dobrovolný, maximální počet dětí 16, cena 200,- Kč/ pololetí 

- Předškoláček – 2 x měsíčně (lichý týden - pondělí), předškolní děti, oddělení 

Pavoučků,  

- Aerobik – od října, oddělení starších dětí - Pavoučci 

Akce MŠ: divadlo v MŠ – 4x ročně, vánoční dílny, jarní besídka, fotograf, maškarní 

rej(téma: zvířecí říše), rozloučení s předškoláky, návštěva oblastní galerie a vědecké 

knihovny v Liberci, školní výlet (rádi uvítáme nějaký vhodný typ na výlet)…a další. 

     7.   Diskuze  

         - fotografie akcí MŠ - vytvořit účet na „rajče.cz“, rodiče kteří mají zájem o   

            fotografie dětí z akcí MŠ nahlásí svoji emailovou adresu 

        - stravování v MŠ 

        - saunování 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

- logopedie – zajistit logopedickou péči u starších dětí, zvláště předškoláků (telefonní 

čísla získáte na odděleních) 

- nenechávejte dětem v kapsách bonbóny (nebezpečí vdechnutí) 

- kontrolujte nástěnku a web školy www.skolachotyně.cz (veškeré informace o 

plánovaných aktivitách jsou zveřejněny předem) 

- neprodlužujte loučení s dětmi 

- pokud dojte ke změně vašeho telefonního čísla, prosím nahlaste změnu 

- mokré boty nám prosím nedávejte na topení, oschlé pláštěnky prosím smotejte a 

vraťte do sáčku dítěte 

-    možnost přinést dítěti repelent (před vycházkou bude dítě repelentem ošetřeno) 

-   uložte si prosím telefonní číslo MŠ 482 723 150 

 

 

                                                                                         18. 9. 2019 


