
                                          Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 25.9.2018 

Přítomni: PaedDr. Vlasta Gregorová, Mgr.Lenka Cibíková, Blanka Vlachová 

Zástupci jednotlivých tříd: pí. Prchalová, pí. Hájková, pí. Kučerová, pí. Eltayeb, pí. Molnárová, 

pí. Žádná, pí. Chrástná, pí. Olivová, p. Bednář, pí. Berníková, p. Čacký, pí. Štěpánková, pí. 

Plešková 

Omluveny: pí. Hájková, pí. Heralová, pí. Šlechtová, pí. Ihnatková 

 

1. Zahájení  (představení se rodičů z jednotlivých tříd a pedagogických zástupců 

navzájem). 

2. Informace o třídních schůzkách, které se uskutečnily ve druhém zářijovém týdnu 

(připomenuty byly hlavně tyto body školního řádu - GPDR,  včasný příchod do MŠ, 

potřeba odpočinku dětí po obědě z hlediska duševní hygieny). 

3. Výše příspěvku SRPŠ  byla se zástupci jednotlivých tříd odsouhlasena na 1000,- Kč, ale 

bude záležet na dohodě rodičů v jednotlivých třídách, zda přispějí nadstandardní 

platbou, pokud budou peníze v SRPŠ scházet. V případě dítěte ze sociálně slabší 

rodiny, bude po konzultaci učitelky a zástupcem třídy SRPŠ, možné příspěvek snížit. 

4. Zaměření MŠ v letošním školním roce na předškolní děti: 

- dobrá diagnostika předškoláků ( práce s knihou „Předcházíme poruchám učení“) 

- logopedická depistáž ( provede v nejbližší době Mgr. Markéta Hrušková. Děti vytipují 

učitelky na jednotlivých třídách) 

 - v úterý 30.10.2018 se bude ve třídě Žirafek od 17:00 hodin konat přednáška Mgr. Hany 

Otevřelové na téma „Příprava na vstup do 1.třídy v prostředí rodiny“. Přednáška je určena 

pro všechny, které toto téma zajímá, nejen pro rodiče „předškoláků“ 

-  na jaře 2019  seznámí zástupkyně ZŠ Mgr. Monika Vacková rodiče o průběhu zápisu do ZŠ a 

o požadavcích, které budou na děti kladeny. 

- v rámci mateřské školy se plánuje 3-5 akcí pouze pro předškolní děti ( orientační běh, 

návštěva výstavy, divadla a základy první pomoci s firmou „Záchranáři s.r.o.“) 

- návrh rodičů předškoláků na možnost seznámení dětí z nových pavilonů a staré školky před 

těmito akcemi  

       5.  Akce pro rodiče a děti v tomto školním roce: 

       Uskuteční se již tradiční akce: 

- Svatý Martin ( průvod s lampiony nebo lucerničkami za sv.Martinem. Z důvodu stavby za 

pavilony nové školky se hledá nový prostor, kde by se akce uskutečnila. Datum a místo srazu 

bude upřesněno). 

- vánoční akce ( výroba adventních věnců, vánoční posezení s dílničkami) 

- Masopust 



- vynášení Moreny ( kolem 21.3., akce probíhá v dopoledních hodinách, rodiče jsou vítáni) 

- 15.9. v dopoledních hodinách proběhl  charitativní „Bazar“ v MŠ  akce byla kladně 

hodnocena, proto se bude v dubnu konat další akce v podobě výtvarného odpoledne. 

Pozváni budou 4 výtvarníci a děti si budou moci vyrobit loutku ze zvoleného materiálu ( 

papíru, textilu, keramické hlíny nebo dřeva). 

 - zahradní slavnost spojená s rozloučením s předškoláky (slavnosti probíhají na jednotlivých 

pavilonech v průběhu měsíce června) 

6. Kroužky pro děti  ( výtvarný, jóga pro děti, hudební kroužek, tanečky, – vyvěšeny na 

nástěnkách, rodiče se přímo hlásí lektorům ( doporučujeme účast spíše starších dětí). 

Zatím není nabídka kroužku „bubnů“. 

7. Návrh zástupců SRPŠ na sdílení svých kontaktů v případě dotazů, návrhů atd. 

8. Lyžařský kurz (únor 2019, přednostně se na tento kurz berou předškolní děti.) 

9. Jarní školky v přírodě – jednotlivé pavilony se vystřídají v průběhu května a začátkem 

června. 

10. Připomínky rodičů k odhlašování obědů v první den nemoci (zatím toto není možné, 

rodiče si mohou oběd vyzvednout ve škole. Domluvit se s vedoucí školní kuchyně, zda by 

bylo možné  v 1.den nemoci dítěte odhlásit stravu mezi 6:00 a 6:30 hod.ráno). 

11. Na podnět zástupkyně SRPŠ projednat možnost zabezpečení vchodu do MŠ v budově 

ZŠ. 

 

 

Zapsala: 

Blanka Vlachová 

 

 


