
 

Zápis z informační schůzky rodičů ze dne 10. 9. 2019 
 

 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Organizační a personální změny 

3) Školní řád  

4) Změny v oblasti stravování 

5) Aktivity školky 

6) Různé 

 

 

Ad1)  

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

10. 9. 2019 v 15:30 ve třídě Koťátek. Informační schůzka pro rodiče nových dětí proběhla již v srpnu.  

 

Ad2)  

Ve školce jsou nadále otevřeny čtyři třídy s celkovou kapacitou 100 dětí. Třídy jsou rozděleny do 

dvou starších a dvou mladších dle věku dítěte či sourozeneckého kritéria, předškoláci se pro tento 

školní rok budou vzdělávat ve třídě Kuřátek a Koťátek.  

V kolektivu školky nenastaly žádné personální změny.  

Personální obsazení tříd:  

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

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

Berušky: Vlaďka Bednářová, Veronika Pružincová, školní asistentka Zdeňka Tulisová  

Včeličky: Mgr. Renata Štouračová, Jana Králová Dis, školní asistentka Jitka Pospíchalová 

Mezi provozními zaměstnanci nenastaly žádné změny.  

Do rady rodičů byla zvolena nová předsedkyně Nela Večeřová, zapisovatelka Petra Pazourová 

a pokladní zůstává Míla Fialová. 



Ad3)  

Školní řád je soubor provozních a organizačních pravidel, rodičovských povinností a práv dítěte. Je 

umístěn ve vestibulu školky a na webových stránkách. 

K 26. 8. 2019 došlo k aktualizaci školního řádu. Rodiče jsou povinni seznámit se se školním řádem 

a dodržovat jeho jednotlivé body. Při jeho opakovaném porušení je rodič 3x upozorněn a pokud je i po 

těchto upozornění nadále školní řád porušován, může být dítě vyloučeno z předškolního vzdělávání. 

Hlavním důvodem aktualizace školního řádu je změna provozní doby školky v důsledku nového 

financování školství. Rovněž došlo ke zvýšení úplaty na 300 Kč. Tato úplata se nesnižuje při měsíční 

a delší absenci. Nová provozní doba je od 6:00 do 16:30. Je nutné ji dodržovat, přičemž scházení dětí 

je do 8:00, odpolední rozcházení je nutné naplánovat tak, aby v 16:30 byla školka prázdná. 

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

do kolektivu a jeho absenci včetně důvodu ohlásit na telefonní čísla uvedená na webových stránkách 

školky. 

Školní rok 2019/2020 je povinný pro předškolní děti. Vzhledem k tomu se musí dbát na větší 

omluvu absencí. V šatnách tříd (Kuřátek a Koťátek) jsou umístněny omluvné listy dětí. Pokud bude 

plánována delší absence z rodinných důvodů, je třeba zažádat o schválení ředitele školy. 

 

Ad4)  

Úhrada stravného a úplata se hradí zpětně bezhotovostně jednou částkou. V září bude stržena 

záloha ve výši 700 Kč, která bude na konci roku vyúčtována.  

Při nemoci je nutné dítě odhlásit ze stravování nejpozději do 6:00 hod, nejlépe den předem. 

V případě pozdějšího odhlášení je možné oběd vyzvednout nejpozději do 11 hodin.  

 

Ad5)  

Pro školní rok 2019/2020 je naplánováno spoustu již zaběhlých akcí, jako je Den bez aut, 

Farmářské trhy, Martinské slavnosti, Adventní zpívání a jarmark, Čtení rodičů a prarodičů a další. 

Celoročně budou probíhat sběrové aktivity. Také děti čeká spoustu výletů a exkurzí například do 

Horní Krupé, Přibyslavi aj. O těchto aktivitách školka dává vědět prostřednictvím webových stránek 

a informačním letákem umístěným na dveřích ve vestibulu. 

Školka nadále pokračuje v programech Ekoškola a Skutečně zdravá škola. V programu Ekoškola je 

plněno již 4. téma – prostředí, v příštím roce bude probíhat druhý audit. Ve Skutečně zdravé škole 

školka plní stříbrná kritéria, kdy prioritou je kvalitní stravování dětí z netradičních, lokálních 

a sezónních potravin, některé potraviny jsou kupovány v biokvalitě, je kladen důraz na podporu 

místních farmářů, rovněž na větší praktické zapojení dětí na zahradě – péče o zahradu, využití úrody, 

pěstování a následně vaření.   

Oba programy korespondují s principy vzdělávání a se školním vzdělávacím programem školky, 

všechny tři programy spojuje environmentální a ekologická výchova jako prioritní vzdělávací záměr.  



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)  

V letošním školním roce nastane změna provozní doby školky o hlavních prázdninách. Nadále 

bude otevřena 5 týdnů, avšak v jiném rozložení během těchto prázdnin. Poslední srpnový týden bude 

uzavřena. 

Školka žádá rodiče, aby svá vozidla parkovali v areálu školky na nezbytně nutnou dobu. Parkování 

je možné mimo areál až k moštárně avšak vždy s ohledem na stávající dopravní situaci.  

Dále školka prosí rodiče, aby dohlédli na nenošení šperků a bižuterie u dětí s ohledem na jejich 

bezpečnost.  

Pokud si dítě chce vzít do školky vlastní hračku, měl by rodič dohlédnout, aby zůstala ve skříňce. 

V případě rozbití hračky ve vlastnictví školky bude předána na opravu domů.  

Při počůrání během poledního spánku povlečení vypere školka, rodiče platí poplatek 10 Kč. 

Rodiče, kteří mají možnost, mohou do školky nosit přebytky ze zahrádek pro zvířátka ve školce. 

Kdo má možnost, je také vítaná jakákoliv materiální pomoc – dřevo, odřezky pro děti do dílny, 

přírodní materiál, špalky na zahradu, ale i finanční – zajištění dopravy, dary na rozvoj školky.  

Zájmový kroužek keramika v tomto roce bude probíhat. 

 

  

  

 


