Zápis ze schůzky rodičů dne 10.9.2019

Třída: Žabičky
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Představení pedagogického kolektivu
Volba nového člen SRPŠ a minimální výše příspěvku SRPŠ
Dokumenty mateřské školy
Organizace školního roku 2019/2020
Diskuze

1. Představení pedagogického kolektivu
Vedoucí učitelka představila třídní učitelky: Bc. Jarošová Dagmar, Kluchová Andrea,
asistentka: Zahálková Eva DiS.

2. Volba nového člena SRPŠ a minimální výše příspěvku
Paní Brožová rodiče seznámila s hospodařením SRPŠ, paní Švejdová představila
činnost SRPŠ. Novým členem byla navržena Marcela Janatová, byla jednohlasně rodiči
schválena. Minimální výše příspěvku byla navržena na 300,- Kč – jednohlasně rodiči
schválen. Splatnost příspěvku je do konce listopadu. Zároveň byli rodiče požádáni o
jakýkoliv sponzorský dar, který by byl použit ve prospěch dětí MŠ. V mateřské škole
probíhá sběr hliníku, z jeho prodeje jsou hrazeny hračky. Rodiče byli požádáni o
pomoc při organizaci Slavnosti světýlek a slavnosti Pasování na školáky.
3. Dokumenty mateřské školy
Rodiče byli seznámeni s dokumenty mateřské školy – Školním řádem, Provozním
řádem školní jídelny a provozním řádem školní zahrady. Byli upozorněni na
odhlašování stravy a hlavně pak na situaci při ukončení docházky do MŠ. Je nutné,
aby požádali o zablokování stravného, v opačném případě musí stravné uhradit. Dále
je třeba vyzvedávat děti odcházející po obědě do půl jedné. Při vyzvedávání dítěte ze
zahrady je nutné po převzetí dítěte zahradu opustit nebo se domluvit s učitelkou. Při
odchodu je vždy nutné zavřít vrátka na zástrčku. Dále je nutné dávat dětem do
mateřské školy vhodné oblečení na hraní a také aby se dobře oblékalo, dále by rodiče
měli kontrolovat a doplňovat náhradní oblečení v taškách. Oblečení a obuv by mělo
odpovídat počasí, v podzimních měsících je dobré, aby měly děti v šatně holínky.
Rodiče doplnili změny údajů v evidenčních listech. Rodiče byli seznámeni s postupem
řešení svých připomínek ( třídní učitel → vedoucí učitelka →ředitelka ZŠ →zřizovatel).

Úhrada školného je prováděna dle vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.
Školné činí 350, - Kč za měsíc, splatné je dle harmonogramu ve vnitřní směrnici.
Variabilní symbol byl přidělen na schůzce rodičů nebo ho na požádání sdělí třídní
učitelky.

4. Organizace školního roku 2019/2020
O podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách v tomto školním roce
si rodiče děti přihlásí do tabulky, která je umístěna na nástěnce u hlavních dveří,
zároveň si přihlásí stravné. Mateřská škola bude uzavřena o vánočních prázdninách
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 a 6 týdnů o hlavních prázdninách.
Do konce měsíce září bude vybrána záloha na kulturní pořady ve výši 300,- Kč. Tato
záloha bude vyúčtována v měsíci lednu.

5. Diskuze
V rámci diskuze třídní učitelky odpovídaly rodičům na jejich dotazy.

