
Zápis z informační schůzky rodičů ze dne 14.9.2016 

 

Program: 

1) Přivítání 

2) Představení školního kolektivu  

3) Školní řád a organizace školky 

4) Aktivity školky 

5) Různé 

 

Ad1) 

   Vedoucí učitelka MŠ p. Monika Kovalská uvítala rodiče na informační schůzce. 
Na konci srpna již proběhla informační schůzka pro rodiče nových dětí. 
 

Ad2) 

   Ve školce jsou opět otevřeny čtyři třídy, jejichž kapacita byla zcela naplněna. Do školky bylo přijato 
100 dětí. Děti nejsou do tříd rozdělovány dle věku, ale třídy jsou smíšené, aby se děti učily přirozenou 
formou pomáhat a respektovat menší děti a naopak. Dále školka rozvíjí rozvoj gramotnosti a to: 
sociální, polytechnické (práce na zahradě, s nářadím atd.), komunikativní, zdravotní, kulturní. 
 
Školka je rozdělena do 4 tříd: 
- Včeliček, které vedou paní učitelky: Pavla Zichová a Markéta Šrámková 
- Koťátek, která vedou paní učitelky: Iva Vyklická a Bc. Eva Jurmanová a dále asistentka pedagoga 

paní Lenka Křivská 
- Berušky jsou vedeny paní učitelkou Vlaďkou Bednářovou a paní učitelkou Alenou Černou 
- Kuřátka  vedena paní učitelkou Monikou Kovalskou a Mgr. Blankou Kratochvílovou. 
 
    
   V provozním kolektivu došlo ke změně. Vedoucí školní jídelny je paní Jaroslava Vostalová, která má 
na starosti i základní školu. Kuchařkami jsou paní Eva Bartůňková a paní Kateřina Studená a  
o pořádek a čistotu se starají paní Květa Novotná a paní Zdeňka Tulisová. 
 
  Do rady rodičů byla jako předseda zvolena paní Alena Svatoňová. Zbytek zůstal stejný, tedy jako 
pokladní p. Petra Veselá a zapisovatelka p. Zuzana Novotná 
 
    
 
Ad3) 
 
  Školní řád je nutno dodržovat. Školní řád je umístěn ve vestibulu školky a na internetových 
stránkách ms.noveveseli.cz. 
  Provozní doba zůstává stejná, tedy od 6:30 do 16:00 hodin.  O prázdninách je provoz od 6:30  
do 15:30 hodin a 5 týdnů má školka zavřeno. Provozní dobu je nutné dodržovat.  
  4x do roka jsou ze zákona dány sanitární dny. Tyto dny jsou plánovány tak, aby korespondovaly se 
školními prázdninami (podzimní, pololetní, velikonoční).   

http://ms.noveveseli.cz/


  Scházení dětí je do 8:00 hod. Do 6:45hod. se děti schází v jedné třídě, v sudý týden v Beruškách a 
lichý v Koťátkách.  
  Pokud se jde s dítětem k lékaři, je potřeba předem nahlásit. Pokud bude u lékaře celé dopoledne, 
není již možné dát dítě do školky. Jestliže by se dítě stihlo vrátit do 9:00 hod., může se do školky dát. 
 
   Úplata za školku zůstává stejná, tedy 200,-Kč.  
 
  Stravné je 31,-Kč/den za dítě s odloženou školní docházkou a 28,-Kč/den ostatní děti. 
  Stravné a úplata se hradí bezhotovostně jednou částkou. Zatím se hradí zpětně, od příštího školního 
roku se bude platit na měsíc dopředu. 
 
   Odhlašování obědu je do 6.00 hod. ráno, nejlépe den předem. Pro komunikaci e-mailem používat  
e-mail školy, který je: jídelna@zsnoveveseli.cz. Jestliže není dítě v předepsaném termínu odhlášeno 
 z obědu, je možné si oběd první den nemoci vyzvednout do 11:00 hod. 
  Vedoucí jídelny je ve školce každý den od 8:00-10:00 hod. 
  Rodiče nemusí řešit absenci s p. učitelkami, stačí když nahlásí p. kuchařkám a ony informaci předají. 
 
  Dbát na zdraví dítěte. Pokud není zdravé, cítí se v nepohodě, nechat dítě doma. Řešit s lékařem, kdy 
již dítě není infekční (např. střevní potíže cca 2-5 dní). 
 
Ad4) 
   Ve školce probíhají různé externí vzdělávací programy, rodinné aktivity a exkurze. O těchto 
aktivitách dáváme vědět prostřednictvím našich internetových stránek, informačním letákem 
umístěným na dveřích ve vestibulu a formou SMS zpráv.  
 
    Na letošní rok jsou zatím naplánované tyto aktivity – Den bez aut, Galerie na plotě, Kaštaniáda, 
akce sv. Martin, Babičko, dědečku vyprávěj, Čištění koryta řeky Oslavy, Srdíčkové odpoledne, Den 
otců, Nocování předškoláků, Po stopách kamenných kamarádů II. 
  Plavání předškoláků, které proběhne 1.-3. měsíc/2017. 
  Pokud vyjde Masopustní průvod v Hlinsku, bude potřeba doma vyrobit dlouhé čepice do špičky.    
  Již tradiční akce Zpívání u stromečku a Vánoční jarmark, kam mohou rodiče přispět vlastními 
výrobky. Výtěžek bude školka darovat. 
 
  Nadále probíhají sběrové aktivity – hliník, papír, baterie, tonery a jednoduché elektrické spotřebiče,  
projekt Malý zahradník. Tady by byla dobrá pomoc i od rodičů, kteří by si o prázdninách mohli udělat 
brigádu (např. při pletí). Školce by to moc pomohlo. 
 
   Školka se již zapojila do projektu Ekoškolka. V loňském roce probíhalo téma voda. Letos jsou 
tématem odpady. Opět se bude scházet ekotým. V rámci tříd se budou vytvářet projekty na toto 
téma. 
 
  Dalším programem je tzv. Zdravá škola. Toto se týká více jídelny. Hledí se jaké potraviny se používají 
(např. zdravé cukry, luštěniny, potraviny od blízkého farmáře atd.). 
 
  Jednotlivé třídy mohou mít i své aktivity.   
    
 
Ad5) 
   Žádáme rodiče, aby neparkovali v objektu školky a nevstupovali do jídelny (z hygienických důvodů) 
a ani do jednotlivých tříd. 
 Pokud je teplo, mohou rodiče nechat dětem opalovací krém a repelent ve skříňce. Je nutné dbát na 
pokrývku hlavy. 

mailto:jídelna@zsnoveveseli.cz


  V loňském roce bylo umožněno dětem, které nebyly ve školce, docházet s rodiči na divadelní 
představení, letos již tato možnost není.  
  Vzhledem k většímu množství úrazů upozorňujeme rodiče, že se školka řídí Občanským zákoníkem, 
tzn., že pojišťovna vyzve školku, aby popsala, jak se situace udála a pokud bylo vše v pořádku (dítě 
bylo poučeno a školka neudělala žádné pochybení), pojišťovna náhradu nevyplatí. 
 
 
 


