
Zápis ze schůze zástupců SRPŠ – 10.6.2019 
                                              
Zastoupeni rodiče z oddělení: hrošíků, motýlů, ještěrek, rybiček 
 
1) ředitelka školy zrekapitulovala dění v mateřské škole v tomto školním roce: pedagogický 
sbor je stabilizovaný, drobnou personální změnou se podařilo nahradit i paní učitelku 
Charuzovou (MD)  
- uskutečnily se všechny plánované akce (Bazar, sv. Martin, oslavy Vánoc, Masopust, 
vynesení Moreny, dílna - výroba loutek, divadla, akce pro předškoláky, výlety, Den dětí, 
školy v přírodě) 
 
 2) v červnu proběhnou zahradní slavnosti, kde se rozloučíme s budoucími prvňáčky 
     data slavností: 13.6. - pavilon C, 18.6.- oddělení v ZŠ, 19.6. - pavilon B (děti dostanou 
tradičně na rozloučenou knihu) 
 
3) uskutečněné přednášky pro rodiče, zejména pro rodiče budoucích školáků, nebyly naplněny 
tak, jak by si jejich kvalita zasloužila, přesto příští školní rok požádáme před zápisy do 
prvních tříd 
pí. Mgr. Vackovou (zástupkyni pro 1.stupeň ZŠ Horoměřice), aby informovala rodiče o 
průběhu zápisu a nastínila požadavky, které má škola na budoucího prvňáčka 
 
4) ředitelka informovala o vzdělávání učitelů, jenž své poznatky využívají často i při cílené 
povinné předškolní přípravě 
 
5) kladně lze hovořit i o spolupráci s rodiči dětí, rodiče mají zájem o dění v mateřské škole, 
podporují učitele, nemají problém říci svůj názor, navrhnout pomoc (oddělením v ZŠ 
například našly objekt na školu v přírodě), ŘLP podpořilo sponzorsky dvě třídy pavilonu C z 
podnětu svého zaměstnance (pan Procházka), sponzorsky podpořila oddělení Rybiček i rodina 
Niedobů, ředitelce přispěli odbornou radou otcové - pan Švanda, pan Bednář, který usiluje i o 
zřízení přechodu před MŠ 
 
6) paní Hájková (jedna z maminek, které organizovaly první BAZAR), nabízí pomoc i při 
organizaci BAZARU II – který by se uskutečnil ve druhé polovině září v novém školním 
roce. Prosíme o návrhy co, či koho bychom tentokrát mohli podpořit. Podněty směřujte 
na 
e-mailovou adresu ředitelky (reditelka@mshoromerice.cz), která je dotyčným 
maminkám předá. 
 
7) informace o letošním zápisu do MŠ – z důvodu malé kapacity zařízení se bohužel 
nedostaly do školky ani děti, které splnily kritérium dovršení tří let do 31.srpna 2019 a to 
přesto, že ředitelka dodržela striktně pouze požadavek věku a trvalého bydliště v 
Horoměřicích 
 
8) různé: - fotografie dětí by měl fotograf pan Hon dodat do 14. 6. 
               - kontrolu čerpání financí z příspěvku rodičů (SRPŠ) provedou pověření rodiče po 
skončení všech akcí jednotlivých oddělení do konce června. Následně bude přehled čerpání 
vyvěšen na nástěnce a web. stránkách jednotlivých oddělení. 
 
9) připomínky z řad rodičů - je potřeba dohlížet na to, aby se děti, které se při hrách s vodou 
zmáčí, převlékaly do suchého 



                                            - příští rok předá ředitelka kolegům z hrošíků a žirafek na školu v 
přírodě služební telefon, kterým budou moci předávat častěji rodičům o dětech informace 
 

Zapsala : Vlasta Gregorová  
 


