
      Zápis ze schůze zástupců rodičů s vedením školy – 27. 
11. 2018 

Přítomno: 13 rodičů ze všech oddělení (mimo zástupce oddělení 

Hrošíků – omluven)

1) Přivítání a informace o chodu MŠ

- adaptační problémy nových dětí pouze ojediněle
- ze strany učitelů příznivě hodnocena spolupráce s rodiči, speciální 

poděkování těm, kteří aktivně pomáhají na třídách (doprovody na 

výlety, účast a pomoc při akcích pro děti, opravy, poradenství)

- plnění plánovaných celoškolních akcí (sv. Martin, orientační 

závod v Houslích pro předškoláky)

2) Sdělení ředitelky školy o platbách půlročních příspěvků SRPŠ -

nemají zákonnou oporu a ze strany rodičů jsou zcela dobrovolné 

(včetně výše), i když si je odsouhlasí na třídních schůzkách. V případě 
vzniku občanského sdružení SRPŠ, ke kterému se váží povinnosti 

spolkové činnosti (ustanovení výboru, stanovy… včetně

registrace na Ministerstvu vnitra), by měl výběr příspěvků od rodičů, 
kteří by se do občanského sdružení přihlásili, právní podklad a 

sdružení by na veřejnosti vystupovalo jako samostatný subjekt, 

nezávislý na MŠ, se všemi povinnostmi (například vedením 

účetnictví), ale i právy (např. žádost o granty).

Je zcela na rodičích, kterou alternativu zvolí. Prosím zástupce tříd, 

aby zmapovali názory rodičů a tlumočili je na příští (únorové) schůzi. 

3) Informace ředitelky školy o návštěvě (23. 11. 2018) nového 

zastupitelstva Obce (pan starosta, místostarostové) v naší MŠ.
Projednáno bylo mimo jiné i preventivní posouzení vibrací podlah 
v horních patrech
obou pavilonů statikem na podnět rodičovské veřejnosti. Jev souvisí, s 

největší pravděpodobností, pružením dřevěných trámů zasazených 

do ocelových nosníků a provází stavby (dle sdělení paní ředitelky 
Dětinské) od začátku provozu. Statik dorazí 5.11. 2018 a závěry 
odborného posouzení budou rodičovské veřejnosti neprodleně 
předloženy.

4) Největší pohyb peněz čerpaných z příspěvků od rodičů probíhá 

nyní v prosinci (dárky, výtvarný materiál, výlety), proto ředitelka 
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navrhla, aby kontrola účtů ze strany pověřeného rodiče proběhla na 
třídách v lednu. Závěry kontrol budou sděleny ostatním rodičům na již 
zmiňované únorové schůzi. Přítomní souhlasili.

5) 30. 10. proběhla v naší škole kvalitní a inspirující přednáška Mgr. 
Hany Otevřelové

na téma, jak mohou rodiče rozvíjet své děti před vstupem do 
1.třídy. Vzhledem k podzimním prázdninám ZŠ se však dostavilo 
málo rodičů. Proto vedení školy uvažuje o opětovném pozvání této 

odbornice s rozšiřujícím tématem, které by se dotklo i otázek 

sourozeneckých vztahů v rodině. Plánované je i opětovné setkání s 

Mgr. Vackovou (zástupkyně ZŠ Horoměřice pro 1.stupeň) před zápisy 

do 1.tříd.

6) Po dohodě se zřizovatelem je v době vánočních svátků MŠ 
uzavřena 27.,28. a 31.12. Otevřena bude opět 2.1.2019. Tento den mají 
starší děti na ZŠ ještě prázdniny. Z tohoto důvodu, pokud zůstane 
vaše dítě ještě tento den doma, si včas odhlaste u paní hospodářky ŠJ 
stravné.

7) Závěrem byli rodiče seznámeni s proběhlými akcemi od začátku 

roku na jednotlivých pracovištích, které často navazují na témata 

probíraná v té době na odděleních. Akce tříd MŠ v ZŠ okomentovala 
zástupkyně pí.Vlachová, třídy pavilonu B zástupkyně Mgr. Cibíková, 

pavilon C – ředitelka

8) Různé : pan ing. Bednář vznesl dotaz na Zastupitelstvu, který 

se týká ranních omluv stravného (do 6:30 hod.) - nedořešeno, 
zástupci Obce požádají o stanovisko vedoucí ŠJ.
Na podnět pí.Žádné ředitelka mateřské školy zjistí, zda by se při 
řešení průběžného otvírání družiny v ZŠ, nemohl řešit i bezpečnější 
vchod do tříd Ježků a Motýlů. 

Zapsala: Vlasta Gregorová                  
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