
ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI MŠ PROKOPA HOLÉHO  

ZE DNE 10. 9. 2020 
 

1. Představení všech zaměstnanců školy a zástupců rodičů z „Klubu rodičů“ 

- pokud má někdo z rodičů zájem o spolupráci v „Klubu“, dveře jsou otevřeny, spojte se  

      s ved. učitelkou nebo nahlaste ve své třídě! 

 

2. Kapacita MŠ 78 dětí  

Sluníčka – 24 dětí          Zdeňka Havlová, Zuzana Pešlová DiS. 

   Bc.    Tereza Smetanová -  asistent pedagoga                                    

Hvězdičky – 27 dětí Mgr. Markéta Bártová, Jana Slavíková DiS. 

                                             Hana Kulhánková -  asistent pedagoga 

Kometky – 28 dětí Bc.    Irena Zavadilová, Mgr. Marcela Debnárová 

                                   Mgr.  Táńa Miřácká – asistent pedagoga 

3. Stravování  

- do 30.9. odevzdat přihlášku ke stravování  

- stravné je strháváno z účtu v dalším měsíci na základě povolení k inkasu za fakticky  

      projedenou částku (za září je strhnuto až v říjnu – nerušte si inkaso) nebo  

      v hotovosti u hospodářky 

-    záloha na stravné ve výši 600 Kč pro nové děti – ve třídě obdržíte formulář 

      nutno zaplatit do 15. 9.  (na konci docházky do MŠ se záloha vrací) 

- pokud rodič neplatí včas stravné – je to důvod k vyloučení dítěte z MŠ  

- pitný režim – 70 Kč za rok – filtrovaná voda a ovocný čaj neslazený ve džbáncích, na 

zahradě je pítko na vodu 

        

4. Seznámení se Školním řádem a Řádem pro rodiče MŠ Prokopa Holého 

- řády visí na hlavní nástěnce a v šatnách tříd 

- provoz 6.30 – 16.30 (v 6.30 učitelka přebírá dítě, v 16.30 se zamyká školka) 

- příchod dětí do 8.00 hod. – předání učitelce – později po dohodě s uč. 

- omluvit dítě nejpozději do 8.00 hod.  

- přijímání pouze zdravých dětí – léky na nachlazení a teplotu nepodáváme! 

- předávání dítěte pouze zákonným zástupcům a osobám uvedeným na Pověření k předávání 

dítě musí být předáno očním kontaktem s učitelkou!!! 

- zamykání budovy   8.15 - 11.30 

            13.00 - 14.15 

- spodní branka je odemčena pouze v 6.30 – 8.15, v ostatní dobu je zamčená a zahrada není 

průchozí! 

- jakékoliv změny v režimu nebo spojování tříd jsou vyvěšeny na „ totemu“ proti vchodu 

- úřední nástěnka je vpravo u hlavního vchodu (řády, ŠVP, zápisy, vyhlášky…) 

- zákaz nošení dětských zbraní do školky! 

- do školky si děti mohou nosit pouze plyšáka ve třídě Sluníček   

- školné musí být na účtu 15. v měsíci – trvalé příkazy bez července a srpna! 

- dle Školního řádu musí mít děti ve školce obuv s pevnou patou (ne pantofle, crocs)! 

- Do areálu školy nevoďte psy! 

- Bez přítomnosti uč. nevstupujte do tříd 

- Důsledně dbát na zaklopení záklopky u vchodu na zahradu – bezpečnost dětí!! 

- U dveří hlavního vchodu nikdy nepřepínat bílý vypínač (slouží k uzamčení školky) 

– k otevření školky používejte zvonek vedle dveří!!!! 
 

 Povinnosti zákonných zástupců dětí s povinným předškolním vzděláváním 

- (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).  

- zajistit, aby dítě pravidelně v pracovních dnech docházelo do MŠ, nejméně 4 hodiny denně 

a to od 8,00 do 12,00 hodin; povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které 

připadají na období školních prázdnin  
- oznámit předem známou nepřítomnost dítěte 

- není-li nepřítomnost předem známá, omluvit dítě písemně, telefonicky nebo osobně nejpozději  

do 3 dnů od jeho nepřítomnosti  



- tel. do třídy Kometek 736 500 467 – SMS nebo zavolat (neomlouvat mailem) 

- při absenci delší než jeden měsíc bude požadováno lékařské potvrzení  

- každá třída má své telefonní číslo 

- ve školce můžete pořizovat foto a video svého dítěte, ale nesmíte je šířit po sociálních 

sítí, pokud jsou na záběrech i jiné děti 

 

5. Informace o akcích ve školce – důsledně číst! 

– v šatnách pro danou třídu – na dveřích do šatny „Zprávy pro rodiče“ 

– na velké nástěnce vpravo od vchodu – Školní kalendář – akce na celý měsíc 

– foto – na velké nástěnce vlevo od vchodu, v šatnách jednotlivých tříd  

– webové stránky www.mskoralky.cz – jsou pravidelně aktualizovány 

 

6. Seznámení s koncepcí na letošní rok: 

 

Roční téma : „ Hrajeme si, nezlobíme, ať o světě něco víme“ 

Každá třída má svůj třídní program – bude vyvěšen v šatnách 

 Během roku 3 projektové týdny   

 Pravidelné „Muzicírování“  u klavíru – společné setkávání všech tříd 

 ŠVP bude vyvěšen u úřední nástěnky 

 

7. webové stránky – www.mskoralky.cz 

- jsou plně funkční a aktuální - naše školka je modrá 

- o škole 

- školní vzdělávací program 

- aktuality – zde bude Klub rodičů, zápisy ze schůzek, důležité aktuální informace, 

podtrženou informaci rozklikněte – otevře se další informace (obrázek, word, 

fotografie…) 

- kalendář akcí 

- jídelníček 

- fotogalerie 

- kontakty 

 

8. Nejbližší společné akce s rodiči 

- 30. 9.  8.00 Fotografování  –  290 Kč sada fotografií + 40,-  sourozenci 

- 3. 10.  společný výlet rodičů a dětí údolím řeky Doubravy -  vlakem 

- 2. 11.  „Světýlkování“ – průvod lucerničkami a lampiony parkem – svítíme dušičkám  

           do nebe  

 

9. Vystoupení zástupce  „Klubu rodičů“  

- seznámení s vyúčtováním sponzorských peněžních darů od rodičů 

- seznámení s činností „Klubu rodičů“ 

- výzva pro další rodiče k účasti v klubu – scházíme se 3-4x ročně od 16.30  

- Klub rodičů připravuje a organizuje Letní slavnost 

  Pokud chce někdo věnovat sponzorský dar školce, může tak učinit prostřednictvím 

        sponzorské smlouvy – k vyzvednutí ve třídách (finance jsou využity výhradně pro děti,  

        po konzultaci s rodiči z Klubu rodičů) 

 

10. Třídní schůzky  

 

11. Každý rodič, který nebyl na schůzce, je povinen seznámit se se Školním řádem,směrnicí 

GDPR a vnitřním režimem MŠ a ve třídě se podepsat (řády visí v šatnách tříd a na hlavní 

nástěnce u vchodu) 

 

 

Zapsala 11. 9. 2020                                            Bc. Irena Zavadilová  

                                                                                                                           ved. uč. 

 

http://www.mskoralky.cz/

