č.j.

/2022/ŘZŠ

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI
Termín konání: 30. 8. 2022
Čas konání: 16,30 h
Místo konání: MŠ Tochovice
Přítomny:

Bc. P. Vitišová
J. Štěpánková
K. Podolská
M. Vondrášková
M. Ondříčková
Mgr. Jiří Sladovník

Hosté:
Program:

1.

1.

Přivítání v novém školním roce

2.

Zhodnocení prázdninového provozu

3.

Personální obsazení, třídy

4.

Důležité dokumenty školy

5.

Informace k chodu školy

6.

Plánované akce

7.

Zhodnocení dotazníků

8.

Informace p. ředitele

9.

Informace ke stravování – pí. Ondříčková

10.

Informace – OS Slůňata

11.

Prostor pro dotazy

Přivítání v novém školním roce

Přivítání rodičů v novém školním roce. Personální obsazení tříd a organizace pro začínající
školní rok 2022/2023.

2.

Zhodnocení prázdninového provozu

V MŠ během hlavních prázdnin probíhal provoz na jedné třídě. V červenci docházelo
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v průměru 15 dětí, v srpnu 17 dětí. Provoz byl přerušen na 4 týdny v době od 18. 7. do 12. 8.
2022. Po uzavření MŠ, tj. 15. 7. 2022, započala rekonstrukce ve třídě Koťátek – kompletní
rekonstrukce sociálního zařízení, výměna PVC ve třídě (jídelní a pracovní část) a v šatně,
výmalba (soc. zařízení, šatna a třída). Zaměstnankyně čerpaly řádnou dovolenou a probíhal
rozsáhlý úklid celé školky. V srpnu se MŠ začala připravovat na zahájení nového školního
roku.

3.



Personální obsazení, třídy


Mgr. Jiří Sladovník – ředitel školy



Bc. Pavla Vitišová – zástupkyně ředitele pro MŠ



Martina Vondrášková - učitelka



Jaroslava Štěpánková – učitelka



Kamila Podolská – učitelka



Miroslava Ondříčková – vedoucí ŠJ, školnice



Lenka Hrušovská – hlavní kuchařka



Renata Poláchová – uklízečka
KOŤÁTKA
- celkem 18 dětí (2děti nastoupí v II. pol.)
- věkové složení 2 – 4 roky
- Bc. Pavla Vitišová
- Martina Vondrášková
- Provoz třídy:
Lichý t. 7,30 – 16,00 h
Sudý t. 7,00 – 15,00 h
Ve zbývajícím čase spojování u Lvíčat



LVÍČATA
- celkem 24 dětí (z toho 10 předškoláků)
- věkové složení 4 – 6 let
- Jaroslava Štěpánková
- Kamila Podolská
- Provoz třídy:
6,20 – 16,30 h
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4.

Důležité dokumenty školy

Škola pracuje dle dokumentů, se kterými by měli být seznámeni i rodiče. Veškeré důležité
dokumenty jsou volně přístupné k nahlédnutí – informační nástěnka na chodbě (vedle
kanceláře), webové stránky školy.
Mezi důležité dokumenty patří zejména:


ŠVP (Školní vzdělávací program) s názvem „Společným krokem projdeme se celým
rokem“. Program je rozdělen do 5 základních bloků, které jsou na úrovni tříd dále
rozpracovány na menší celky, zpravidla týdenní témata (TVP)



Školní řád včetně přílohy pro daný školní rok



Provozní řád

5.

Informace k chodu školy

-

Veškeré důležité informace jsou uvedeny na webových stránkách školy, na nástěnkách v
šatnách obou tříd, na informační nástěnce na chodbě, případně jsou informace rozeslány
na e-mail

-

Provoz MŠ 6,20 – 16,30 h

-

Důležité časy:
- Přivádění dětí: do 8,00 h
- Vyzvedávání dětí: 12,00 – 12,15 h (po obědě)
od 14,00 h (po odpočinku)

-

Prosíme o dodržování časů – přivádění a vyzvedávání dětí.

-

Ráno dítě předávat paní učitelce.

-

V případě přivádění/vyzvedávání dítěte jinou osobou je nutné vyplnit „Zmocnění k
vyzvedávání, přivádění dítěte“

-

Omlouvání dětí:
-

„Omluvný list“ (sešit na hlavní chodbě), telefonicky, osobně paní učitelce

-

Omluvit den předem, případně do 6,00 h. V případě pozdějšího omluvení je
možné si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd ve ŠJ (přinést vlastní
jídlonosiče)

-

Po obědě/po spaní (sešit na hlavní chodbě) – zapsat v případě, že dítě půjde po
obědě

 Veškeré změny neprodleně nahlásit (osobní údaje – telefon, adresa, apod., zdravotní
stav dítěte)
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 Vybavení do školky – viz. Informační list pro rodiče
 Nemocné děti – dítě, které vykazuje známky akutního infekčního onemocnění, bude
vráceno rodičům kvůli možnému rozšíření onemocnění
 Narozeniny, svátky – děti mohou přinést bonbony (raději měkké)
 Znečištěné lůžkoviny nosí děti vyprat domů – pokud se při spinkání počůrají
 ŠKOLNÉ – splatnost k 15. dni v měsíci
- školní rok 2022/2023 částka 370,-/měsíc
- platba z účtu
- předškoláci jsou od úplaty osvobozeni
 STRAVNÉ – pí. Ondříčková
Prosíme o dodržování termínu veškerých plateb.

6.

Plánované akce
 Podzimní vycházka do přírody s batůžkem
 Podzimní výlet autobusem
 Sběr a vyrábění z přírodnin
 Drakiáda
 Další aktivity dle aktuální nabídky

7.

Zhodnocení dotazníků

V červnu 2022 byly rodičům rozdány dotazníky, v kterých měli možnost anonymně vyjádřit
své názory k různým oblastem týkajících se provozu MŠ. Z navrácených dotazníků bylo
zpracováno hodnocení, které bylo na pedagogické poradě projednáno, a v další práci budou
zohledněny závěry, které z hodnocení vyplynuly. Samostatné zhodnocení dotazníků je
k dispozici k nahlédnutí.
8.

Informace – p. ředitel

P. ředitel pohovořil o plánované rekonstrukci, která by se týkala odpadů a chodeb v MŠ a
v souvislosti s tím upozornil, že během příštích hlavních prázdnin (červenec, srpen 2023)
bude provoz v MŠ zcela přerušen.
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9.

Informace – pí. Ondříčková

Pí. Ondříčková pohovořila o stravování. Stravné bude vybíráno hotově v určené dny, nebo
prostřednictvím svolení k inkasu. Rodiče nových dětí si u paní Ondříčkové vyzvednou
přihlášky ke stravování. Podrobnější informace na samostatném letáku.

10. Informace OS Slůňata
Při MŠ působí OS Slůňata. Pomáhají se zajišťováním nejrůznějších akcí – lampiónový
průvod, karneval, mikulášské balíčky, příspěvky na dopravu a výlety, dárky pro předškoláky,
apod. Sdružení slouží především k tomu, aby pomáhalo s neformálními akcemi k
vzájemnému přátelení dětí, rodičů a MŠ.
Každé dítě na začátku školního roku uhradí roční příspěvek 400,- (během září).

Zapsala:

Bc. Pavla Vitišová

…………………………………..
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