
Schůze SRPŠ -  duben 2015 

 

Přítomny paní: Králíčková, Dobiášová, Dragonová, Rychterová, Dubská, Kášková, Nyklová 

Za MŠ: Dětinská, Gregorová, Zamazalová 

 

Zapsala: Zamazalová 

 

Finance tříd a MŠ 

 

Třídy: 

Rodiče provedli kontrolu financování srpš jednotlivých tříd. 

 

MŠ: 

V rámci MŠ zakoupeny pouze provozní věci. 

Granty: 

Nezískán logopedický grant – kroužek spolufinancujeme s rodiči ve spolupráci. 

Žádáno o Malý přemyslovský měšec (max. 5tis) na mobilní dopravní hřiště pro projekt na Den dětí 

– schválen ve výši 4000Kč. 

Grant na volnočasové aktivity -  tři hudebně pohybové, výtvarné a literární večery. 

 

Hodnocení akcí MŠ 

 

Akce školky hodnoceny pozitivně. 

 

Masopust – na pavilonu C poprvé venku, na všech třech pavilonech se podařil (nevhodné prostory 

tělocvičny pro tuto akci na pavilonu A) 

ZŠVP- jelo málo dětí. Péče a ubytování bylo vynikající, lyžaři, včetně začátečníků, dosáhli 

pokroků. 

Divadlo. 

Výlety. 

Morena. 

 

Plány akcí do konce školního roku 

 

ŠVP – Hroši a Žirafky – zvlášť každá třída v druhé polovině května. Pavilon A – dohromady obě 

třídy. 

Focení – termín 28.5.  Snaha o zlepšení organizace díky webové aplikaci. Tiskárna fotek. 

Zahradní slavnost. 

 

Sběrová akce letos znovu ne, pouze jednou ročně. 

 

Zápis 

Díky registraci byla zkrácena čekací doba u zápisu. Celkový počet - na zápis přišlo 106 dětí. 

 

Prázdninový provoz 
Prázdninový provoz letos nebude, budou probíhat přestavby ZŠ a nebude fungovat jídelna. Jiný 

termín než začátek prázdnin pro prázdninový provoz není vhodný.  Ve dnech 29. - 30.6.  již bude 

MŠ zavřena. 

 

Změny v MŠ od září 

 

Díky přestavdě ZŠ přijde MŠ o polovinu třídy Motýlků, předpokládaná kapacita zmenšené třídy 



bude 10 dětí. Bude zde provoz od 8 – 15 hod., který zajistí jedna paní učitelka s asistentkou. Navýší 

se kapacita na 28 míst v každé ze tříd v nových budovách. Přijde další pedagogický pracovník do 

tříd na dopolední provoz. Změny se čekají ve třídě Rybiček – odchází obě paní učitelky. 

 

Ostatní novinky 

Od února  nový web MŠ. 

Personální změny v Ještěrkách a u Ježků. 

 

Dotazy 

 

Zápis bude zveřejněný po 21.4. dle čísla. 

Na zimní školku v přírodě mohou jet i děti, kt. před školkou nikdy nelyžovaly.   

 

 

 


