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Informativní schůzka s rodiči  

 

31. srpna 2020 od 16:00 h 

 

Přítomni: 

Marcela Koháková, Klára Kerhartová, Hana Ustohal Ševčíková, Lada Hrubá, Alena 

Kahánková, Ilona Duspivová, Iva Zímová, Nikola Ševčíková 

Omluvena: Anna Grabmylerová 

Rodiče dětí (prezenční listina) 

 

 

1. Přivítání 

 

2. Představení personálu MŠ 

 

3. Předání evidenčních listů rodičům ke kontrole případně aktualizaci. 

 

4. Informace školy: 

 Školní řád – seznámení rodičů se školním řádem. Od tohoto školního roku dochází ke 

změně názvu tříd: Modrá třída, Zelená třída, Žlutá třída. V Modré třídě jsou umístěny 

nejmladší děti, v Zelené a Žluté třídě děti zpravidla od 4 let do 6 let, resp. 7 let.  

 Úplata za vzdělávání na školní rok 2020/2021 je ve výši 428,00 Kč splatná do 15. dne 

v měsíci. 

 Vzdělávací program „Našim dítkám“. 

 Evidenční listy – kontrola správnosti. Rodiče byli požádání o neodkladné hlášení změn 

svých adres, telefonických i elektronických kontaktů, změnu zdravotní pojišťovny 

dítěte. 

 Vyplnění a podepsání pověření k předávání a vyzvedávání dítěte z MŠ, informace o 

pořízení fotografií/videa, svolení s pořízením fotografií/videa, souhlas se zpracováním 

osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem. Dítě bude předáváno pouze dospělým 

osobám. 

 Prosíme nahlásit případné alergie dítěte. 

 Infekční nemoc dítěte neprodleně nahlásit do MŠ!  

 Do školy nevodit nemocné dítě! 

 Změny plateb školného a stravného v souvislosti s přechodem na program Barda. 

Školné za měsíc září zaplatit převodem na účet 181154219/0800, případně v hotovosti 

pokladní školy. Další platby budou prováděny prostřednictvím inkasa – k 15. dni 

v měsíci bude stržena souhrnná částka za stravné a školné na účet 289320821/0300. Na 

nástěnce a webových stránkách školy bude uveden rozpis stržených plateb. Výše 

stravného zatím zůstává ve stejné výši jako v minulém školním roce. Rodičům předány 

přihlášky ke stravování a nové variabilní symboly. 

 V tomto školním roce zahájíme používání aplikace Naše MŠ – nástěnka, fotografie, 

omluvenky, kroužky, akce v MŠ, dotazníky. Přihlašovací údaje budou předány rodičům 

v průběhu září. 

 Dodržovat čas přivádění dětí do třídy (do 8:00 h dítě ve třídě), odvádění dětí po obědě 

v době od 12:00 do 12:30 h, odpoledne od 15:00 do 16:30 h. Výjimky budou povoleny 
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po schválení odůvodněné žádosti podané ředitelce školy. V případě výjimečných situací 

(dopravní komplikace…) kontaktujte telefonicky personál školy. Nepřítomnost dítěte je 

nutné ohlásit ráno do 8:00 h, aby došlo k odhlášení stravy.  

 Rodič dítě při příchodu předává učitelce – neposílá je samotné do třídy. 

 Nutno dodržovat zvýšená hygienická opatření, rodiče se nebudou zbytečně zdržovat 

v prostorách školy. 

 Dětem nedávat do školky korále, šálky, kabelky atd. Dítě musí mít do školky oblečení 

vhodné pro pohyb a hru. Musí mít oblečení zvlášť do školky a na ven, všechny děti 

kromě předškoláků mají náhradní oblečení ještě v taškách na háčcích v chodbě Zelené 

třídy. Je potřeba, aby rodiče oblečení kontrolovali, doplňovali čisté.  Každý pátek si dítě 

nosí použité pyžamo v mikrotenovém sáčku domů, v pondělí přinese v sáčku pyžamo 

čisté.  

Všechny věci musí být podepsané! 

 Děti nebudou nosit do školky malé hračky (nebezpečí vdechnutí), pomády na rty, 

bonbony, žvýkačky.   

 Prosba k rodičům, aby neparkovali na parkovišti MŠ ráno do 7:30 h. 

 Rodiče odhlasovali na třídní schůzce částku finančního příspěvku ve výši 500 Kč za 

každé dítě (nákup hraček, mikulášská nadílka, Den dětí…) 

 Kroužky v letošním školním roce: 

Zpívánky – v pondělí od 15:00 h, lektorka paní Matoušková, v jednání je kroužek hry 

na flétnu. Další dva kroužky jsou organizované Hořovickým domečkem: „Na slovíčko“ 

– středa, Pohádková angličtina – čtvrtek – na tyto kroužky je potřeba se přihlásit 

prostřednictvím Hořovického domečku (bližší informace na nástěnce).  

 Prosba o pomoc rodičů – opravy kol, odstrkovadel a koloběžek. 

 Na školní rok plánujeme divadelní představení a různé akce přímo v MŠ, výlety, 

v prosinci by mělo proběhnout zpívání při rozsvícení vánočního stromu ve Svinařích a 

Hatích (první adventní víkend), v květnu Máje (zpívání ve Svinařích). Je naplánováno 

konání školy v přírodě na Vřesníku v době od 26. 3. do 2. 4. 2021. Na říjen je 

naplánováno logopedická depistáž (hradí MŠ). 

 Aktuální informace budou vyvěšovány na nástěnce u vchodu do školky a na webových 

stránkách školy – záložka aktuálně, prostřednictvím aplikace Naše MŠ. 

 MŠ je zapojena do projektů Recyklohraní, MAP, Šablony II, do projektu České obce 

sokolské s názvem Se sokolem do života a projektu Fíha Dýha. 

 

 

5. „Zapomenuté“ oblečení je uloženo v krabicích u vchodových dveří – prosíme rodiče, aby si 

oblečení svých dětí vyzvedli. 

 

6. Poděkování za účast, rozloučení. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Koháková 

 


