
Zápis ze schůze zástupců SRPŠ – 18.2.2019 
 
Přítomni za MŠ : L.Cibíková, V Gregorová, B.Vlachová 
zástupci rodičů všech oddělení, mimo oddělení Ježečků:  
pí. Berníková, El-Tayeb, Hájková, Ihnatková, Molnárová, Prchalová, Ryšánková, p.Bednář, 
Čacký 
 
1) přivítání přítomných ředitelkou školy 
 
2) kontrola dokladů – čerpání příspěvku od rodičů (SRPŠ) jednotlivých oddělení – bez 
námitek, či připomínek ze strany rodičovské kontroly 
 
3) informace o dění v MŠ – 1.pololetí. Z pololetního hodnocení pedagogů vyplývá, že práce v 
jednotlivých odděleních probíhá uspokojivě dle Třídních vzdělávacích programů, děti jsou 
zadaptované, pedagogický sbor stabilizovaný, spolupráce s rodičovskou veřejností velmi 
dobrá a to jak v případě společných přístupů k jednotlivým dětem, tak jejich různorodé 
podpory mateřské škole.  Speciální poděkování otcům – panu Čackému, panu Heralovi, panu 
Prchalovi při pomoci s rozbitým kotlem – topení. 
 
4) na základě statického posudku stropu nad 1NP pavilonů „B“ a „C“ (ing. F. Chmel), který 
zadalo vedení OÚ Horoměřice z podnětu rodičovské veřejnosti vyplývá, že : „ Stávající 
konstrukce stropů nad 1NP obou pavilonů vyhoví na stávající provoz…….Zmíněné a 
prokázané kmitání stropu je důsledkem použití tohoto typu dřevěné konstrukce podlahy. 
Kmitání pouze snižuje komfort používání, nemá vliv na bezpečnost užívání.“ 
Kompletní zpráva je rodičům k dispozici u ředitelky MŠ. 
 
5) 19 a 21.února proběhne v naší MŠ oslava Masopustu. 5.3. (den před popeleční středou) k 
nám zavítá průvod masek ze ZŠ. 
 
6) 12.3. od 17:00 do cca 19:00 hod. se uskuteční v pavilonu „B“ přednáška spec. pedagožky 
Mgr. Otevřelové na téma 
  „ Jak zajistit v rodině pohodu budoucímu prvňáčkovi“ - sourozenecké vztahy, 
každodenní organizace přípravy na školu, zájmové aktivity. 
   4.4. od 17:00 do cca 19:00 hod. Mgr. M.Vacková (zástupkyně ZŠ-Horoměřice pro 1.stupeň) 
seznámí rodiče se Školním vzdělávacím programem ZŠ, organizací zápisu do 1.tříd ( v 
letošním roce se koná zápis do 1.třídy 10.4.) a zodpoví otázky rodičů k budoucí docházce 
jejich dětí.  
Obě přednášky jsou bezplatné a jsou určeny nejen rodičům budoucích prvňáčků. 
 
7) zápis na školní rok 2019 / 20 se v naší MŠ uskuteční 14.a 15. května dopoledne i 
odpoledne. Den otevřených dveří se uskuteční 17. dubna mezi10:00 -11:30 hod. Podrobnosti 
k zápisu (kritéria přijetí, organizace zápisu) zveřejníme na web.stránkách MŠ cca měsíc před 
zápisem. 
 
8) společné akce MŠ v druhém pololetí : vynášení Moreny, školy v přírodě, výlety, dubnová 
sobotní dílna tvořivých aktivit, zahradní slavnosti. O jednotlivých aktivitách budou rodiče 
včas na svých třídách informováni. 
 
9) informace pí.uč. Vlachové - v prostorách MŠ Velvarská proběhla deratizace z důvodu 
výskytu myší, OÚ byl o situaci informován. 



 
9) představení nového loga naší MŠ (původní zničeno při přestavbě ZŠ )– tvůrce Jiří Veselka 
z grafického studia Najbrt. 
                                             Zapsala: Vlasta Gregorová 
 


