
Zápis z informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí ze dne 6.6.2019 

 

- Přivítání rodičů 

- Představení p. ředitelky a p.učitelek 

- Seznámení se školním řádem MŠ 

- Informace o provozu /placení úplaty, SRPŠ a jiné/ 

- Diskuse 

 

 

1/ Rodiče byli seznámeni s vedením mateřské školy a učitelkami, které budou mít 

jejich děti od září 2019. Byli přítomni i rodiče dětí z OP Nedvědovo náměstí – jejich 

schůzka bude ještě jednou v prvním týdnu měsíce září, kde dozvědí další podrobné 

informace ohledně provozu.  

 

2/ Rodičům byla sdělena základní informace o provozu MŠ, o režimu dne, jak 

probíhá dopoledne v MŠ: výchovně-vzdělávací aktivity, svačina, pobyt venku, oběd, 

odpočinek a odpolední činnosti. Provozní doba je od 6,45 do 17,00. Sběrná třída 

s ranním provozem je 3. třída Lištiček (třída v patře, vpravo). Od 7:30 se děti scházejí 

ve svých třídách. Je možné si po předchozím oznámení vyzvedávat děti po obědě – 

tj. mezi 12,30 – 13,00. Pak se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Totéž je i 

ráno – předání dětí do tříd nejpozději do 8,30, pak se budova zamyká. 

 

3/ Rodiče byli informováni, co budou děti ve školce potřebovat a co je důležité pro 

pohodový začátek a pobyt v novém prostředí. Každé dítě bude mít svoji značku – 

prosíme, aby vše měly děti od rodičů podepsané. Žádáme rodiče, aby děti měly 

pohodlné oblečení do třídy a přezutí (ideálně textilní bačkorky s bílou podrážkou 

nebo ortopedické sandálky z léta) i s ohledem na počasí vhodné oblečení na pobyt 

venku (včetně nepromokavého oblečení – chodíme za každého počasí: pláštěnky, 

holínky, ale nejsou vhodné deštníky). 

Bylo otevřeno téma adaptace nových dětí na prostředí MŠ. První dva týdny 

budou nově přijaté děti v MŠ pouze do oběda. Další týdny již budou děti po obědě 

odpočívat na lehátkách. Vzhledem k tomu, že adaptace je různá, byli rodiče 

požádáni, aby neprodlužovali loučení s dětmi v šatně.  

 

4/ P. Hubinová, vedoucí stravování, dala rodičům informace o placení „školkovného“ 

a stravného. Od září je výše za úplatu na dítě stanovena na částku 755,-Kč za 

měsíc. Stravné bude hrazeno na účet MŠ - každý rodič obdržel či obdrží var. symbol, 

pod kterým bude hradit všechny částky týkající se provozu MŠ. Zároveň byli rodiče 

seznámeni s platbou SRPŠ, která je 1000kč na dítě a školní rok. Z ní se hradí 

všechny akce pro děti (divadla, výlety, dárky, dětský den, …). 

5/ Zodpovězeny dotazy:  

na jídelníček – skladby jídel, vhodnost potravin, pitný režim, jak často mají děti sladká 

jídla apod. 

na omlouvání dětí – ideálně telefonicky či ve třídě paní učitelce osobně, případně 

předem e-mailem (předem známé nepřítomnosti). 

 

Zapsala: Z.Krausová 


