
Zápis z informační schůzky rodičů ze dne 7.9.2017 

 

Program: 

1) Přivítání 

2) Představení školního kolektivu  

3) Školní řád a organizace školky 

4) Aktivity školky 

5) Čipy 

6) Různé 

 

Ad1) 

 Vedoucí učitelka MŠ pí. Monika Kovalská uvítala rodiče na informační schůzce. 
Informační schůzka pro rodiče nových dětí již proběhla. 
 

Ad2) 

Ve školce jsou opět otevřeny čtyři třídy, jejichž kapacita byla naplněna.  
Školka je rozdělena do těchto tříd: 
- Berušek,  je vedená paní učitelkou Vlaďkou Bednářovou a paní učitelkou Alenou Černou 
- Koťátek, kterou vedou paní učitelky Iva Vyklická a Bc. Eva Jurmanová a dále asistentka pedagoga 

paní Alena Svatoňová 
-  Včeliček, vedené paní učitelkou Pavlou Zichová a Bc. Markétou Šrámkovou dále asistentka 

pedagoga paní Lenka Křivská 
- Kuřátka,  vedené paní učitelkou Monikou Kovalskou a Mgr. Blankou Kratochvílovou a dále jako 

chůva paní Zdeňka Tulisová. 
 
Třídy Berušek a Koťátek jsou určené pro děti od 2,5 do 5 let. Třídy Včeliček a Kuřátek je pro děti od 4 
do 7let. 
    
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, paní Zdeňka Tulisová a paní Hanka Vencálková. 
 
Do rady rodičů byla jako předseda zvolena paní Kratochvílová. Jako pokladní byla zvolena pí. Fialová a 
zapisovatelka zůstává pí.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. Provozní dobu je nutné dodržovat.  
Příchod  dětí je nejpozději do 8:00 hod.  
Došlo ke změně u konečné směny, kdy se budou všechny třídy střídat po měsíci.  
Letošní rok je již pro předškolní děti povinný. Vzhledem k tomu se musí dbát na větší omluvu absencí. 
V šatničkách tříd (Kuřátek a Včeliček) bude umístněn šanon, ve kterém bude mít každé dítě svůj 
omluvný list. Do listu zapsat, až když dítě bude opět chodit do školky. Pokud bude plánovaná delší 



absence z rodinných důvodů, je potřeba zažádat o schválení ředitele školy. Na webu školy je příslušný 
formulář. 
 
Úplata za školku zůstává stejná tedy 200,-Kč.  
 
Stravné a úplata se hradí zpětně bezhotovostně jednou částkou. Letos bude stržena částka ve výši 
700,- Kč v září. Tato částka bude určena jako záloha a na konci školní roku vyúčtována. 
 
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 7:30-10:00 hod. 
 
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.  Pokud zůstane dítě doma, informovat o tom 
školku. 
 
 
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 otevřených dveří, Den bez aut, Dýňový 
svět, Výstava se zahrádkáři, akce sv. Martin, Babičko, Srdíčkové odpoledne, Den otců, nocování 
předškoláků, Drátenická skála, akce s hasiči atd. 
Program Ekoškolka, Skutečně zdravá školka. 
Již tradiční akce Adventní zpívání a Vánoční jarmark, kam mohou rodiče přispět vlastními výrobky. 
Výtěžek si školka nenechá, ale bude jej darovat, zatím není rozhodnuto komu. 
V loňském roce školka vyhrála soutěž „Bez stromečku nejsou Vánoce“ se svými rukavičkovým 
stromkem, a proto se letos stává pořadatelem. Výstava bude probíhat na úřadě Městyse. 
 
Nadále probíhají sběrové aktivity – hliník, papír, baterie.  
 
Jednotlivé třídy mají svá vzdělávací pravidla a s tím související aktivity. Během září by na jednotlivých 
třídách proběhla schůzka, kde by byli rodiče s těmito aktivitami seznámeni.  
   
Ad5) 
Nově budou zavedeny čipy pro vstup do školky. Čipy jsou určeny pro vstup v určené době tj. od 6:30 
do 8:00, od 11:00 do 12:30 a od 14:00 do 16:00. Čip bude vydán oproti podpisu a záloze 100 Kč, 
jeden do každé rodiny. Čipy jsou přednostně určeny pro ranní vodění dětí do školky, z důvodu toho, 
že pí. učitelky již s dětmi tvoří a je pro ně časově náročné stále od nich odbíhat. 
 
Ad6) 
Žádáme rodiče, aby neparkovali v objektu školky. Parkování je možné podél prostoru až k moštárně.  
  
Také došlo ke změně k přístupu k nadaným dětem.  Školka by měla s takovým dítětem speciálně 
pracovat, ale až po doporučení psychologicky-pedagogické poradny, kterou by rodič musel s dítětem 
navštívit. 
 
Je zde také logopedická prevence. Ve školce se jí věnuje pí. Pavla Zichová, ale pouze dětem 
předškolního věku. Pokud je u dětí starších 4 let vada, bylo by dobré, aby rodiče již navštívili 
logopeda. 
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