
Zápis z třídní schůzky dne 26.08.2021 

Přítomny byly: 

 paní ředitelka Mgr. Miroslava Fišerová, paní učitelky Renata Stehlíková, Denisa Laziová, 

Bc. Eliška Glozarová, vedoucí stravování Jarka Straková 

 

Rodičů bylo přítomno:   

Rodiče byli seznámeni: 

• představení pedagogických pracovníků, 

• stručné seznámení s Organizačním řádem školy a pravidly dodržovaných v MŠ, s distančním 

vzděláváním – pokud by  opět došlo k zavření MŠ,  

• Provozní doba školky je od 6.30 – 16.30hod. 

• Rozdělení dětí do dvou tříd: 

• 1. třída mladší Berušky, učitelka: Věra Málková, Eliška Glozarová (zatím zastupuje paní 

učitelku P. Appeltauerovou, následně D. Laziovou). 

• 2. třída Včeličky, učitelka: Petra Appeltauerová, Renata Stehlíková 

• Omlouvání předškoláků: Rodiče zapisují důvod nepřítomnosti dítěte do omluvného sešitu 

v šatně MŠ, ihned po návratu do MŠ. 

• Příchod dětí nejpozději do 8.00 hod. Předškoláci – nejpozději v 7,45 hod. od 8.00 do 12.00 

hod. mají vymezeno pro povinné předškolní vzdělávání. Pozdější příchody dětí do MŠ 

narušují probíhající společnou činnost a odvádějí pozornost učitelky, kdy se má plně soustředit 

na děti.  

Vstup do mateřské školy bude brankou do školní zahrady, kterou si rodiče odemknou pomocí 

čipu, který vám bude vydán oproti záloze 100,- Kč a podpisu. Dále dveřmi pod schody, 

u kterých zazvoní a vstoupí přímo do šatny MŠ. (u vstupu desinfekce rukou, návleky). 

Zákonní zástupci předávají převlečené dítě učitelce MŠ, nepošlou do třídy samotné dítě, 

učitelka se musí s rodičem alespoň pozdravit.  

!!! Rodiče při vstupu do areálu školy nesou zodpovědnost za sebe i své dítě, dokud ho 

nepředají učitelce. Zodpovídají i za osoby, které s ním dítě do MŠ doprovázejí.!!!  

Po předání dítěte paní učitelce opouští rodiče neprodleně zahradu školy a pečlivě za 

sebou zavřou branku. Totéž platí i při vyzvedávání dítěte. 

• Rodičům budou první den, kdy přivedou děti do MŠ rozdány čipy – jeden na veškeré zákonné 

zástupce a osoby pověřené vyzvedáváním dítěte. Peněžní záloha na jeden čip je 100,- a při 

ztrátě čipu nebude vrácena. 



• Na žádost rodičů bude paní ředitelka poptávat více čipů – max. 2 čipy na dítě / všechny 

zástupce. 

 

• 12.15 – 12.30 hod. Vyzvedávání dětí po obědě – ne později 

• Vyzvedávání odpoledne do 16.30 hod.  Vyzvedávání dětí-pokud nastane nepředpokládaná 

situace (nehoda, úraz, kalamita…) a zákonní zástupci si nestihnou vyzvednout dítě do 

16.30 hod., je potřeba ihned informovat učitelku v MŠ. Jinak se bude postupovat dle 

Organizačního řádu podle 14.5. 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka mateřské 

školy 

 a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 

 b) informuje telefonicky ředitelku školy, 

 c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15  

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, 

případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se 

žádostí o pomoc. 

 

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost 

mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá 

jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává 

po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době 

by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) 

 

• Odhlášení stravy dětí: Strava se odhlašuje den dopředu do 13.00 hodin. Tzn. v pondělí 

do 13.00 h. můžete dítěti odhlásit oběd na úterý, v úterý do 13.00 h odhlásíte oběd na středu 

atd. V pátek do 13.00 h. odhlásíte oběd na pondělí. Odhlásit stravu můžete: zapsáním 

do kalendáře, telefonicky nebo SMS na číslo školní jídelny 722 199 671. První den 

nepřítomnosti je možné si oběd vyzvednout. Paní učitelky nebudou omluvenky předávat. 

Telefon mohou v pracovní době používat jen pokud je nutné volat rodiče. 

• Hygienická opatření-do školy vstupuje pouze 1 rodič + dítě, u vstupu desinfekce rukou, děti 

nesmí do školky nosit hračky, plyšák na spaní zůstane v MŠ celé pololetí, nebude se denně 

nosit sem, tam. 

• V současné době stále probíhá rekonstrukce třídy Včeliček. Všechny děti proto budou 

ve třídě Berušek celý den a budou tam i spát.  

• Včeličky – do své třídy odcházejí nejpozději v 7.15 hod. děti, které přijdou později, rodiče 

předají paní učitelce ve třídě Berušek. Děti do třídy Včeliček odvede paní uklízečka.  

Vyzvedávat dítě si budou rodiče po obědě 12.15 – 12.30 hod. ve třídě Berušek.  Po spaní 

od 14.30 hod. ve třídě Včeliček. Do třídy Včeliček vstupuje pouze 1 rodič za dodržení všech 



hygienických nařízení (respirátor, dezinfekce rukou, návleky na boty). V 15.30 hod.  se obě 

třídy opět spojí ve třídě Berušek a rodiče si budou děti vyzvedávat v dolní třídě. 

• Kontrola a doplnění potřebných dokumentů týkajících se nově nastupujících dětí. 

• Přihláška ke stravování. 

• Výše úplaty zůstává 400,- Kč/ měs. 

• Rodiče podepíší Čestné prohlášení, že do školky budou vodit zdravé děti, seznámení 

s Organizačním řádem MŠ 

• Dát dětem náhradní oblečení  - přiměřeně – 1-2 ks spodního prádla, 1x tepláky, 1x punčochy, 

triko, malým dětem i víc. 

• Převlečení na pobyt venku a převlečení do třídy – vše podepsat! Dejte dětem starší 

oblečení, mohou se umazat! 

• Logopedické chvilky – je nutné mít vyšetření z logopedie. 

• Mgr. Jana Petrášová Nerudová – Speciální pedagog, nabídka rodičům - konzultace 

• V říjnu začnou Stimulačně edukativní skupinky na přípravu dětí do ZŠ, které vede paní 

uč. Málková – ovšem pokud to situace dovolí, přesný termín bude upřesněn. 

• Plánované akce: uvidíme co nám doba přinese a budeme moci zrealizovat 

• 7. 9. v 9.00 hod. Divadýlko Květinka – Představení - Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, domluveno 

platí teď (přijede k nám) 

• Podzimní tvoření s rodiči – termín bude upřesněn 

• Kejklíř 

• Vánoce – vystoupení dětí 

• divadlo 

• výlet 

• mobilní planetárium 

• projektové dny – informace dostanete až budou objednané 

• Školka bude uzavřená ve dnech:- PÁ  29.10. 2021 , PÁ  4.2. 2022, ČT  14.4.2022 

• Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 

• Konzultace pro rodiče: po předchozí domluvě nejlépe den dopředu – telefonicky či mailem 

• Nahlásit veškeré změny: v kontaktech, telefon, mail; zdravotní pojišťovna apod.; v odvádění 

dítěte… nahlaste paní učitelce 

• Na webových stránkách je pro rodiče napsaný seznam všech věcí, které dítě do MŠ potřebuje 

– vše musí mít dítě podepsané, aby nedocházelo ke záměně nebo ztrátě věcí 

• Rodiče dětí ze třídy Včeliček si budou po obědě své děti vyzvedávat ve třídě Berušek  



• Poučení pro nově příchozí rodiče s dětmi – ráno při příchodu do MŠ s dětmi příliš 

neprotahovat loučení se s nimi, nezdržovat se příliš s dětmi (nezdržovat se také bezdůvodně 

na pozemku MŠ) – přivést dítě – nachystat jej do třídy – rozloučit se – ODEJÍT – protahované 

loučení je pro dítě náročnější, narušuje jeho správnou adaptaci.  

• Na představení Divadýlka Květinka 7.9. 2021 se bude od každého dítěte daný den ráno vybírat 

 úplata 55,-  

• Kontakty na MŠ:  

Bc. Petra Appeltauerová –e- mail:  appeltauerova.msbol@gmail.com, telefon: 739 498 787 

 školka: e-mail:  msboleradice@seznam.cz, telefon: 725 849 308 

  

 

RODIČE, PROSÍME, ČTĚTE NÁSTĚNKU, E-MAILY A WEBOVÉ STRÁNKY 

NAJDETE TAM VEŠKERÉ INFORMACE 

www.skolaboleradice.cz záložka Mateřská škola,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolaboleradice.cz/


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
 
Provoz mateřské školy   1. září 2021 – 15.7.2022 

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku 

 

Den české státnosti úterý 28. září 2021 

 Den vzniku samostatného 

československého státu 

středa 27. - neděle 31. října 2021 

 

Den boje za svobodu a demokracii 
středa 17. listopadu 2021 

 

Vánoční prázdniny 
čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022,  

začínáme v pondělí 3. ledna 2022 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 
 pátek 15. dubna,  

pondělí 18. dubna 2022 

Sanitární dny:                (pátek) 29. října 2021   

    (pátek)   4. únor 2022 

   (čtvrtek) 14. duben 2022 

 

ZÁPISY 

do MŠ: 
4. květen 2022 (středa) 

do ZŠ:   
6. duben 2022 (středa) 

 

 

 


