
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 31. 5. 2017

1. Čerpání finančních prostředků na jednotlivých třídách – k nahlédnutí zástupcům SRPŠ

2. Akce
- Den Dětí (každý pavilon v různém pojetí)
- Zahradní slavnost (pavilon B - 20. 6., pavilon C - 15. 6., stará MŠ - 14. 6.)

3. Prázdninový provoz
- úplata za prázdninový provoz činí 450 Kč, předškolní děti neplatí
- školka v provozu prvních 14 dní (přihlášených je přes 50 dětí, v provozu bude pavilon B, na 
třídách dva učitelé s asistentkou, rozmístění dětí bude upřesněno)

4. Výsledky zápisu do MŠ
- nepřijatých pouze 21 dětí s dovršením věku tří let až v srpnu
- přijaté byly i starší děti ze Statenic
- hlásilo se 85 dětí
- 2 děti přijaty na individuální vzdělávání

5. Personální změny
- Mgr. Veronika Dětinská, ředitelka MŠ odchází na mateřskou dovolenou
- PaedDr. Vlasta Gregorová bude ředitelkou MŠ po dobu MD 
- Mgr. Lenka Cibíková a Blanka Vlachová – zůstávají zástupci ředitele
- odchod několika učitelů (p. uč. Malkusová, p. uč. Trnková, p. uč. Jursíková)
- budou přijaty nové učitelky, čímž dojde k určitým změnám ve složení učitelů na třídách

6. Zvyšování úplaty za předškolní vzd.
- zvýšení na 900 Kč (bude se vracet opět ve vyúčtování daní)

7. Vyšetření dětí v PPP či SPC
- dle nového zákona jsou rodiče povinni na základě žádosti pedagoga se svým dítětem navštívit 
odborné vyšetření ve specializovaných pracovištích
- v případě odmítnutí by to musel řešit úřad sociální péče

8. Získání finančních prostředků z Evropských fondů
- budou sloužit na supervize učitelů
- další vzdělávání učitelů
- na setkání rodičů na různá témata (např. příprava dětí na vstup do ZŠ, jak zvládat sourozenecké 
hádky, přednáška s p. Volemanovou, s p. Hruškovou – logopedie, s p. Harnošovou – mentální 
jazyky, apod...)

Zapsala: 
Mgr. Lenka Cibíková


