Záznam z RODIČOVSKÉ SCHŮZKY, dne 13. 9. 2021
1. REKONSTRUKCE A INVESTICE OBCE
Poděkování obci a seznámení rodičů s investicemi obce do rozvoje a materiálního vybavení MŠ: vymalována
herna MŠ a šatna s vestibulem, nová podlaha v kanceláři, zakoupeny 2 stolky a židle pro větší děti, zakoupeny
3 lavičky, nové pískoviště (dřevěné ohrazení, plachta a písek) a byla zakoupena markýza na zahradu MŠ
2. SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM
- Rok s housenkou Lenkou
- úprava v organizaci stravování:
•
•
•

Odhlašování obědů nebo odpoledních svačin nejpozději den předem do 8 hod
Nahlašování odpoledních svačin na týden dopředu, svačiny se při odchodu domů po obědě již
nebudou vydávat. Cena za stravné se upravuje jako polodenní.
Vyzvedávání obědů probíhá v čase od 12:00 do 12:15, a to pouze 1. den nepřítomnosti dítěte.
V dalších dnech nepřítomnosti je nutné dítě z předškolní docházky odhlásit.

3. SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
- zvýšena úplata za předškolní vzdělávání ze 300,- na 400,-, s možností následného daňového odpočtu. Pro
tyto účely se vydává za kalendářní rok v měsíci lednu potvrzení, které je možné si v MŠ vyzvednout. Dítě,
které se neúčastnilo předškolního vzdělávání ani jediný den v měsíci, ne z důvodu uzavření ze strany
provozovatele, je 400,-.
- pro děti pro které je předškolní vzdělávání povinné, se školné neúčtuje.
4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (VÝDEJNY)
- zvýšení ceny za stravné
2 – 6 let: přesnídávka 11,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 11,- Kč, pitný režim 6 Kč
7 – 10 let: přesnídávka 15,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 12,-Kč, pitný režim 6 Kč

5. PŘEDŠKOLÁCI
- Omluvenky v omluvných listech dokládat po opětovném příchodu do MŠ.
- Povinná předškolní docházka je stanovena na 4 hod. denně ( 8:00 – 12:00)
- Návštěva Pedagogicko-psychologické poradny ve spolupráci s rodiči
- Pracovní sešity pro předškoláky: domácí úkoly, které slouží k přípravě dětí na povinnou školní docházku.
Tyto úkoly napomáhají dětem v učení se psát, počítat a logicky uvažovat.
- Předškolní příprava obsahuje:
• Rozvoj grafomotoriky
• Upevňování základních znalostí a dovedností
• Předmatematické představy
• Rozvoj zrakového vnímaní
• Rozvoj souvislého vyjadřování
• Rozvoj logického myšlení

6. OSTATNÍ INFORMACE:
- Dostatek náhradního oblečení v šatně MŠ a ostatní oblečení uzpůsobit počasí.
- Podepsané gumovky a pláštěnky, stabilně ponechané v MŠ.
- kapesníčky papírové dle potřeby i vlhčené
- s předškoláky trénovat samostatné používání příboru, u mladších dětí učit samostatnosti
v sebeobslužných činnostech – jíst lžící, úklid ze stolečku, úklid pastelek a oblečení, používání WC
- dodržování příchodu do 8 hod., odchody po obědě do 12:15
- malé plyšáky na spaní
- obuv na suchý zip, pokud si dítě samo neumí zavazovat tkaničky
- nenosit do MŠ své vlastní hračky
- uložení našich telefonních čísel!
- možnost čištění zoubků v MŠ pro děti, které zde budou mít svůj kartáček na zuby a zubní pastu
7. PERSONÁLNÍ ZMĚNY OD LEDNA/ÚNORA
- administrativu přebírá ředitelka Bc. Ivana Šrolová
- činnost v přímé pedagogické práci s dětmi bude řešena v průběhu 1. pol. letošního školního roku
8. OPRAVA UDAJŮ V EVIDENČNÍCH LISTECH: DOPLNIT VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, OZNÁMENÍ ZMĚN, KTERÉ
V PRŮBĚHU ROKU NASTALY…Potvrzení zdravotního stavu dětí (alergie,…)
9. PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
- PLACENÍ 700,- do rodičovského fondu na kulturní akce v MŠ, hotově
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravidelná canisterapie: sdružení Hafík
Divadelní představení: Okýnko
Keramika: paní Kopetová
Sportovní dny SK Dynamo – vlastní režie
Projektový den se stavebnicí – hrazený z dotací EU
Dny se zvířátky: nadace Vydra
Cvičení s dětmi: Na startu
Spolupráce se ZUŠ Borovany
Spolupráce s MAS Borovany
Vánoční focení v průběhu října
Praxe studentky Soukromé střední školy pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o. Terezy
Konopové v tématu vesmír s kulturní akcí pojízdného vesmíru v MŠ - listopad
? listopadový výlet Planetárium ČB, dle výsledné ceny
Letní výlet bude upřesněn v průběhu školního roku

10. Prázdniny:
•
•

předpokládaný provoz o jarních prázdninách 28.2. – 6.3. 2022
provoz o letních prázdninách:
o prvních 14 dní v červenci otevřeno i pro děti z Jílovic (1. – 15.7.)
o Posledních 14 dní v srpnu otevřena MŠ Jílovice pro děti z MŠ Mladošovice (15. – 31.8.)
Za kolektiv MŠ,
Veronika Ferenčíková DiS., zástup ředitelky

