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Informativní schůzka s rodiči  

 

29. srpna 2022 od 16:00 h 

 

Přítomni: 

Marcela Koháková, Klára Vonzová, Hana Ustohal Ševčíková, Lada Hrubá, Dominika 

Němcová, Eva Manglová, Ilona Duspivová, Nikola Ševčíková, Vlasta Kryllová 

Omluvena: Alena Kahánková 

Rodiče dětí (prezenční listina) 

 

 

1. Přivítání 

 

2. Představení personálu MŠ 

 

3. Informace školy: 

 Školní řád – seznámení rodičů se školním řádem. Úplata za vzdělávání na školní rok 

2022/2023 je ve výši 450,00 Kč splatná do 15. dne v měsíci. Školné se neplatí za děti, 

které plní povinné školní vzdělávání. 

 Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení stravného: celodenní stravné 52 Kč, u dětí s odkladem 

povinného školního vzdělávání je celodenní stravné ve výši 66 Kč. 

 Vzdělávací program „Našim dítkám“. 

 Rodičům budou v průběhu září předány k aktualizaci evidenční listy, formuláře 

k vyzvedávání dětí (dítě bude předáváno pouze dospělým osobám).  

 Od 1. 9. 2022 bude stravování dětí zajištěno dovozem jídel ze Zařízení školního 

stravování J3R, s.r.o. z Hlásně Třebaně. V MŠ se jídlo bude pouze vydávat. K tomuto 

opatření jsme museli přistoupit, protože se nepodařilo po vyčerpání všech možností 

náboru zaměstnanců sehnat kvalifikovaný personál do školní jídelny. Dochází ke 

změnám v odhlašování jídel. Do 7:30 h daného dne je nutné odhlásit dítěti stravu a 

nahlásit, že jde dítě po obědě domů. V opačném případě je dítě přihlášeno k 

celodennímu stravování. Odhlásit dítě lze na telefonním čísle u paní hospodářky Ilony 

Duspivové, tel.: 605 738 369 (sms, telefonicky) nebo v záložce Omluvenky v aplikaci 

Naše MŠ (celodenní nepřítomnost). 

 Rodičům byla předána brožura „Dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé“. 

V brožuře jsou uvedeny aktualizované právní předpisy, kterými se škola musí řídit 

v případě výskytu onemocnění, kdy dítě do školky nesmí, která onemocnění musí 

zákonný zástupce hlásit do školky … 

 

 Informace – platby: 

Děti, které nastoupily 1. 9. 2021: jistina na stravování ve výši 1.000 Kč (vratná při 

odchodu dítěte z MŠ) – platba v hotovosti nebo na účet MŠ-ŠJ č.: 289320821/0300. 

Platby stravného a školného hradí zákonní zástupce souhrnnou částkou bankovním 

převodem na účet MŠ-ŠJ  č. 289320821/0300. Děti, zahájili vzdělávání v tomto školním 

roce, dostanou od p. hospodářky variabilní symbol, ostatním dětem zůstává variabilní 
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symbol původní. Informace o výši částky budou uvedeny na nástěnce v přízemí školy pod 

variabilním symbolem dětí. Platbu je třeba provést nejpozději do 15. dne v měsíci.  

 Používání aplikace Naše MŠ – nástěnka, fotografie, omluvenky, kroužky, akce v MŠ, 

dotazníky. Přihlašovací údaje budou předány rodičům nových dětí v průběhu září. 

 Dodržovat čas přivádění dětí do třídy příchod dětí v 7:55, v 8:00 h se MŠ uzavírá, 

odvádění dětí po obědě v době od 12:00 do 12:30 h, odpoledne od 15:00 do 16:30 h. 

Výjimky budou povoleny po schválení odůvodněné žádosti podané ředitelce školy. 

V případě výjimečných situací (dopravní komplikace…) kontaktujte telefonicky 

personál školy. Rodič dítě při příchodu předává učitelce – neposílá je samotné do třídy. 

 Dětem nedávat do školky korále, šálky, kabelky atd. Dítě musí mít do školky oblečení 

vhodné pro pohyb a hru. Je třeba, aby mělo oblečení zvlášť do školky a na ven, všechny 

děti kromě předškoláků mají náhradní oblečení ještě v taškách na háčcích v chodbě 

Zelené třídy. Je nutné, aby rodiče oblečení kontrolovali, doplňovali čisté.  Každý pátek 

si dítě nosí použité pyžamo v mikrotenovém sáčku domů, v pondělí přinese v sáčku 

pyžamo čisté.  

Všechny věci musí být podepsané! 

 Děti nebudou nosit do školky malé hračky (nebezpečí vdechnutí), pomády na rty, 

bonbony, žvýkačky.   

 Prosba k rodičům, aby neparkovali na parkovišti MŠ ráno do 7:30 h. 

 Rodiče odhlasovali na třídní schůzce částku finančního příspěvku ve výši 500 Kč za dítě 

(nákup hraček, mikulášská nadílka, Den dětí…). 

 Oblečení, které zůstalo v šatně (z minulého školního roku) si rodiče mohou vyzvednout 

před skleněnými dveřmi při vstupu do MŠ do 16. 9., poté bude oblečení zlikvidováno. 

 Kroužky v letošním školním roce: 

Zpívánky – ve čtvrtek od 15:00 h, lektorka paní Matoušková, Sportík – středa - p. 

Matoušková (možnost přihlásit děti ze Zelené a Žluté třídy).  Máme domluvený kroužek 

angličtiny pro předškoláky – o termínu Vás budeme informovat. 

 Prosba o pomoc rodičů – opravy kol, odstrkovadel a koloběžek. 

 Na školní rok plánujeme divadelní představení a různé akce přímo v MŠ, výlety, 

v prosinci by mělo proběhnout zpívání při rozsvícení vánočního stromu ve Svinařích a 

Hatích (první adventní víkend), v květnu Máje (zpívání ve Svinařích).  

 Aktuální informace budou vyvěšovány na nástěnce u vchodu do školky a na webových 

stránkách školy – záložka aktuálně, prostřednictvím aplikace Naše MŠ. 

 MŠ je zapojena do projektů Recyklohraní, MAP, Šablony II, do projektu České obce 

sokolské s názvem Se sokolem do života a projektu Fíha Dýha.  

 V případě dotazů, připomínek se neváhejte obrátit na ŘŠ i na p. učitelky.  

 

5. Poděkování za účast, rozloučení. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Koháková 

 


