ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZE DNE 13. 9. 2018
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PŘIVÍTÁNÍ
STRAVOVÁNÍ
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ, VNITŘNÍ PŘEDPISY
PLÁN AKCÍ, NOVINKY, ZMĚNY V MŠ
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ZDRAVOTNÍ PÉČE
SRPŠ
PŘIPOMÍNKY UČITELEK
RŮZNÉ, DISKUSE, DOTAZY

1.
Přivítání, presence, představení zaměstnanců
2.
Stravování
dovoz stravy ze školní jídelny ZŠ – ceny zůstávají stejné, děti omlouvat telefonicky
nebo SMS do 7,30 hod. na třídní telefon, výjimečný pozdější příchod je možný (lékař,
logopedie), nutno nahlásit předem
polodenní strava – po celý měsíc musí dítě chodit po obědě, nutno nahlásit do 25.
předchozího měsíce, i při změně z polodenní na celodenní, při výjimečném odchodu
domů po obědě nutno nahlásit ráno při příchodu – dítě dostane domů řádnou
svačinu, pokud rodiče nenahlásí, nebude se svačinou počítáno
vše, co se týká stravného – platby, připomínky, změny řešit s vedoucí ŠJ ZŠ paní
Ježkovou (pouze nepřítomnost dítěte hlásit v mateřské škole do 7,30 hod.) telefon a
ostatní informace v Provozním řádu ŠJ – nástěnky, web
platba složenkou, jednorázovým příkazem - převodem z účtu, trvalým příkazem,
zálohově do posledního dne v předešlém měsíci
vyúčtování za předchozí měsíc bude provedeno v měsíci následujícím
platba inkasem již není možná
v případě trvalého příkazu zadejte minimální částku 828,- Kč (7leté 897,- Kč)
vyúčtování přeplatku TP bude provedeno na konci školního roku a přeplatek bude
použit na úhradu stravného v následujícím školním roce
vyplacen bude pouze v případě, že dítě přestoupí do jiné MŠ (ZŠ)
při platbě vyznačujte předepsané symboly, kolem 20. září bude další předpis na říjen,
nutno zaplatit do konce září
pitný režim zajištěn i venku, jídla, ovoce, zeleniny dostatek, na třídě jsou k dispozici i
jiné nápoje (čaj, mléko, kakao)

1

3.
Školní a provozní řád MŠ
z bezpečnostní a provozních důvodů vodit děti do 8:00 hod.
8:00 – 11:45 a 12:30 – 14:00 se MŠ zamyká
provoz MŠ od 6:00 – 17:00 hod.
předávání dětí – nové formuláře odevzdat co nejdříve
úplata za vzdělávání – pro školní rok 2018/2019 – 370,- Kč, (možno zaplatit několik
plateb najednou, v červenci se školné nehradí – zpravidla bývá MŠ uzavřena
předškoláci a dětí s OŠD neplatí školné (povinné vzdělávání)
viz. Vnitřní předpis o Úplatě, Školní řád, Provozní řád
4.
Změny v MŠ, novinky, plán akcí
Povinné vzdělávání – předání informací rodičům (dále nástěnky, web)
grant z EU a MŠMT na školního asistenta a přednášky pro rodiče
postupné dovybavování zahrady – domeček (sponzor SRPŠ), zastínění pískoviště
Motýlků, využití zahrady v atriu, každá třída záhonek – pěstování zeleniny, ovoce
celoroční plán akcí a aktivit vyvěšen na nástěnkách a webu – angličtina, předplavecký
výcvik, zdravotní péče, ŠvP – poslední týden v červnu (Vřesník)
další akce: kouzelník, divadla, hudební pořady, herní centrum Kralupy, Mikulášská i
Vánoční nadílka, Oslavy Dne dětí, akce pro předškoláky, výlet atd.
podrobné informace na každý měsíc na nástěnkách a webu
kdo má zájem o zasílání informací o akcích, zašle ředitelce svou emailovou adresu
plán spolupráce se ZŠ na nástěnkách a webu, projekt Patron trvá + aktivity v ZŠ
konzultační hodiny po domluvě s učitelkou viz. Školní řád
podpůrná opatření, plány individuální podpory – informace, seznámení s plány
do konce října
5.
Školní vzdělávací program
každoroční aktualizace, k dispozici rodičům v šatnách a na webu, stále probíhají
drobné úpravy
6.
Zdravotní péče MUDr. Vokálové
od 1. 10. 2018, je nepovinná
do MŠ dochází denně na 3 hodiny zdravotní sestra (8,00 – 11,00 hod.), která pečuje
o děti se zdravotními problémy, předává podklady paní doktorce (dochází 1x týdně –
možno vyžádat recept i domů). Rodiče nahlásí zdravotní obtíže ráno učitelce na třídě,
potřebu inhalace, podání léku, mazání. Děti inhalují několikrát týdně i v rámci
prevence
pokud má dítě nějakou závažnější infekční nemoc – neštovice, rotaviry , salmonela,
spála, mononukleóza atd., nutno ihned informovat MŠ a donést potvrzení po
skončení nemoci, že dítě může do MŠ. Také pokud se vyskytnou vši, průjem – dítě
nesmí do MŠ – informovat MŠ
platba pro tento školní rok 200,-Kč/ měsíc
vytvořena pravidla zdravotní péče v MŠ – na webových stránkách a nástěnkách,
prosíme o dodržování
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7.
Spolek
představení členů SRPŠ, odhlasován příspěvek 1000,- Kč na školní rok a dítě
odhlasovat další členky výboru (viz nástěnky, web), zájemci o členství se mohou
přihlásit u paní učitelky na třídě
8.
Připomínky učitelek a ředitelky
prosíme o dodání veškeré dokumentace
zavírat za sebou vchodové dveře ve všech pavilonech
uzavření MŠ o vánoční prázdniny – 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019
odvádět děti až do třídy – kontakt s učitelkou, u Kuřátek chodit s dětmi nahoru
i při vyzvednutí zvenku, vést děti doma k samostatnosti (oblékání, stravování),
podporovat správné držení tužky – hlavně u předškoláků v třídě Kuřátek polovina
dětí drží špatně, nutné pro úspěšný vstup do školy – vhodné trojhranné pastelky,
držení lžíce, příboru, ukládat oblečení dětí na předepsané místo a vést je k tomu – tj.
věci domů nahoru, věci na převlečení do sáčku
u dětí od 4 let, které mají špatnou výslovnost, doporučujeme logopedii,
u předškoláků nutné!
– VŠICHNI BUDOU MÍT VŠECHNY VĚCI PODEPSANÉ!
oblečení na ven přizpůsobit počasí, dostatek oblečení na převlečení, kontrolovat
sáčky, doplňovat oblečení, přizpůsobovat počasí, číst pravidelně nástěnky a sledovat
webové stránky MŠ, nedávat dětem do MŠ z bezpečnostních důvodů pantofle,
žvýkačky, řetízky na krk, igelitové tašky – nesmí být v sáčku dítěte, kontrolovat, zda
nenosí do MŠ nebezpečné předměty – léky, zápalky, ostré předměty,
návleky možno používat na vlastní nebezpečí nebo se zouvat, zákaz kouření v celém
areálu MŠ, psy uvazovat před MŠ, zákaz jízdy na kole, tříkolce, koloběžce v areálu MŠ
(děti i rodiče), kola nechávat na stojanech za 1., 2. a 3. pavilonem, zamykat - MŠ za
ně neručí, nenechávat vpředu u budovy MŠ
Prosíme rodiče o řádné prostudování všech vnitřních předpisů, řádů
- PODEPSAT NA TŘÍDĚ
a informací z nástěnek či webu MŠ

9.
Různé
+ diskuse, dotazy rodičů

zapsala: L. Kyselá
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