
Zápis z informační schůzky rodičů ze dne 10.9. 2018 

 

Program:  1) Zahájení 

2) Organizační a personální změny 

 3) Školní řád A GDPR 

 4) Změny v oblasti stravování 

 5) Aktivity školky 

 6) Různé 

 

Ad1)  

Vedoucí učitelka  p. Monika Kovalská uvítala všechny rodiče na informační schůzce  

 

Ad2) 

Ve školce jsou nadále otevřeny čtyři třídy s celkovou kapacitou 100 dětí. Třídy jsou věkově smíšené, 

předškoláci se pro tento školní rok budou vzdělávat ve třídě Kuřátek a Koťátek.  

V kolektivu školky nastaly také personální změny. Ze soukromých důvodů odešla p. Pavla Zichová a na 

mateřskou dovolenou p. Markéta Šrámková, tudíž byly do třídy Včeliček přijaty dvě nové učitelky. 

Další personální změna se chystá s novým kalendářním rokem, kdy bude odcházet do důchodu p. 

Alena Černá. Jako nová posila do Včeliček nastoupí od října také chůva p. Jitka Pospíchalová. 

Personální obsazení tříd: 

Kuřátka: Monika Kovalská, Mgr.Blanka Kratochvílová, asistentka pedagoga Lenka Křivská, chůva 

Zdeňka Tulisová 

Koťátka: Bc. Eva Jurmanová, Iva Vyklická, asistentka pedagoga Alena Svatoňová 

Berušky: Vlaďka Bednářová, Alena Černá 

Včeličky: Bc. Renata Štouračová, Jana Králová Dis, chůva Jitka Pospíchalová (od října 2018) 

 Mezi provozními zaměstnanci nenastaly žádné změny.  



 

Ad3) 

Rodiče jsou povinni seznámit se se školním řádem a dodržovat jeho jednotlivé body. Především je 

nutné dodržovat provozní dobu školky, která je od 6:30 do 16:00 hodin, přičemž scházení dětí je do 

8:00, odchod po obědě nejpozději do 12:30.  Nadále bude fungovat systém ranního scházení dětí 

střídavě ve třídě Berušek a Koťátek od 6:30 – 6:45, poté si p. učitelky z ostatních tříd děti převezmou. 

Odpolední rozcházení dětí bude probíhat také stejně jako v loňském školním roce, a to od 15:30 vždy 

v jedné třídě, které se budou po měsíci střídat.  

Nadále platí povinnost omlouvat absenci předškolních dětí do omluvných listů, které jsou k dispozici 

v šatničkách předškolních tříd.  

Při zdravotní indispozici dítěte je třeba dbát na dostatečnou rekonvalescenci, nemocné dítě nevodit 

do kolektivu. 

Vzhledem ke změně v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) mají rodiče možnost poskytnout či 

neposkytnout souhlas se zveřejňováním informací o svém dítěti – vztahuje se nejen na fotografie, ale 

i hodnotící tabulky v šatnách či na chodbě apod. Rodiče dostanou příslušné formuláře k podepsání. 

 

Ad4) 

Úhrada stravného bude probíhat stejně jako minulý školní rok; v září bude stržena záloha ve výši 700 

Kč, která bude na konci roku vyúčtována. Cena celodenního stravného se zvýší o 3 Kč. Některé 

suroviny jsou kupovány v biokvalitě, je kladen důraz na lokální potraviny, podporu místních farmářů 

atd. 

Při nemoci je nutné dítě odhlásit ze stravování nejpozději do 6:00 hod, v případě pozdějšího 

odhlášení je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče nejpozději do 11 hodin.  

 

Ad5) 

I pro tento rok je naplánováno spoustu již zaběhlých akcí, jako je Den bez aut, Otevřená zahrada, 

Martinské slavnosti, Adventní zpívání a jarmark, Nocování předškoláků a další. Novinkou budou 

farmářské trhy, které proběhnou na svatováclavskou pouť a dále oslavy 100. výročí založení 

republiky. 



Školka nadále pokračuje v programech Ekoškolka a Skutečně zdravá škola. V programu Ekoškolka se 

po auditu, který proběhl v loňském školním roce, podařilo dosáhnout  titulu. Ve Skutečně zdravé 

škole školka splnila kritéria bronzového certifikátu, a nyní jako další cíl je dosažení certifikátu 

stříbrného. V lepší orientaci mezi zdravými či netradičními potravinami pomáhají rodičům 

komentované jídelníčky, které vytváří p. Sochorová.  

Oba programy korespondují s principy vzdělávání a se vzdělávacími záměry ve školce.  

Naplňování jednotlivých kritérií programů se daří také díky výborné spolupráci s rodiči, se 

zřizovatelem a základní školou, s místními firmami a spolky. V případě zájmu zapojení do ekotýmu či 

akčního týmu SZŠ jsou všem dveře otevřené. 

 

Ad6) 

Rodiče, kteří mají možnost, mohou do školky nosit přebytky ze zahrádek; ve školce p. učitelky s dětmi 

zpracují a budou prodávat na farmářských trzích. Kdo má možnost, je také vítaná jakákoliv materiální 

pomoc – papíry, výtvarné potřeby, ale i finanční – zajištění dopravy, dary na rozvoj školky. 

Zájmový kroužek keramika v tomto roce pravděpodobně nebude probíhat, protože zatím není nikdo, 

kdo by ho vedl. 

 

 

 


