Zápis z TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRPŠ 11. 9. 2019 MŠ DUBNOVA
1/Přivítání rodičů
2/Seznámení s pedagogickým sborem:
ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Karla Benediktová
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: Lenka Wildová,DiS.
RŮŽOVÁ TŘÍDA – Lenka Velecká, Jana Řezáčová
ŽLUTÁ TŘÍDA – Lucie Kulhavá, DiS. Bedřiška Nechanická, asist. pedagoga Marta Burdová
ZELENÁ TŘÍDA – Mgr. Lenka Hovadová, Bc. Jana Vovsová, DiS.
MODRÁ TŘÍDA – Dagmar Šplíchalová, Monika Zítková, DiS.
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY – Zuzana Müllerová
provozní zaměstnanci školy nebyli přítomni, jsou to 2 p. Kuchařky, 2 p. Uklízečky a 1 p. Školnicepradlena
3/ Informace o mimo školních a školních aktivitách
*KROUŽEK ANGLIČTINY – p. Vorlíčková seznámila rodiče s programem kroužku, informovala o výuce,
potřebných pomůckách. Kroužek bude probíhat vždy út, čt od 14,15-14,45 hod., je určen pro děti 4-6
let, cena je 1650,- Kč/ pololetí. Kroužek probíhá od 1. 10.2019. Přihlášky je možno vyzvednout na
třídě, odevzdat do 20. 9.2019.
*B- STAR – p. Maryšková (kroužek vede p. Buriánková)taneční přípravka, kroužek probíhá vždy
út, čt od 16-17 hod., určen pro dívky i chlapce. Se souhlasem zákonných zástupců odvádí děti z Mš
lektorka do Squsch Pointu, kde si rodiče po skončení tréninku děti vyzvednou.
Požadavky: ponožky, legíny, sukýnka, tričko, pití). Začátek kroužku 1. 10. 2019, cena 1400,-/pololetí
(přihlásit se je možno u p. učitelky na třídě do 20. 9. 2019). Dětem se věnují dvě lektorky,
první hodiny jsou ukázkové.
*FOTBAL – ve spolupráci s FC HÁJE – kroužek probíhá ve čtvrtek od 10,15-11,45 hod. v hale nebo
v tělocvičně školy, hlásit se mohou chlapci i dívky od 5 let (15 dětí). Přihlášky jsou v šatně na třídách,
odevzdat do 20. 9. 2019 p. učitelce. Požadavky: boty s bílou podrážkou, sportovní oblečení, pití.
Děti ze školky na tréninky doprovází p. učitelka Mgr. Lenka Hovadová.
Děti se účastní v květnu MATEŘINA CUPU (turnaj Prahy 11),na hřišti FC Háje rodiče se mohou
účastnit.
*ATLETIKA – kroužek vede p. učitelka Bc. Jana Vovsová, DiS.je určen dětem s oslabením v hrubé
motorice, pro dorovnání vývoje dětí 4-5 let (Zelená, Žlutá třída).
Kroužek probíhá vždy v pondělí od 16-16,45 hod. Přihlášky na třídě u p. učitelky. Kroužek je zdarma.
*PLAVÁNÍ – plavání probíhá vždy v pátek, děti odchází s doprovodem ze školky v 8.30 hodin, návrat je
v 11,30 hod. Platba 650,-/pololetí. Vybavení: plavky, koupací čepice, ručník, pití.
*POLYTECHNIKA – spolupráce se školníkem, p. školnicí probíhá průběžně v dopoledním bloku ve
třídách nebo na zahradě. (rukodělné práce s materiálem – keramika, práce s nářadím, náčiním,
přírodninami)
*LOGOPREVENCE – spolupráce s klinickou logopedkou p. Mgr. Papežovou. Vstupní depistáž
proběhne u přihlášených dětí z Modré třídy již v úterý 17. 9.2019 v 7,30 hod.

Následně budou vyvěšeny na nástěnkách i termíny pro děti ze Zelené a Žluté třídy (depistáž
proběhne do prosince). Přihlásit se můžete do 20.9.
Následně děti mohou navštěvovat ve školce LOGO SKUPINKY – vede logopedický preventista
(Mgr.K. Benediktová, D.Šplíchalová, L.Kulhavá, DiS.)

*PODOLOGIE- prevence plochých nohou, testování pro přihlášené děti se souhlasem rodičů
(hrazeno ze zdravotního pojištění) – důležitá je fixace nohou,vhodná obuv, vložky, případně další
postup.
*VYŠETŘENÍ ZRAKU – Prima Vizus – informace budou vyvěšeny na nástěnkách (cena 150,-Kč)17.10.od
10h.
*KNIHOBUDKA – p. učitelka Lenka Velecká, budka umístěna u vstupu do Modré třídy. Možnost
přinést knížku, ale i si zapůjčit knihy domů. Odměna za darovanou knihu – originální buton se
symbolem knihobudky. Hlásit p. učitelce.
*FOTOGRAFOVÁNÍ -vánoční sady (PROFOTO NERAToVICE) dne 22. 10. 2019 (možnost i se
sourozenci), fotografování tříd proběhne v květnu 2020.
(p. FIGAROVÁ) – focení na plátno – nutné přihlášení, platba předem, k dispozici budou náhledy pro
korekci výsledného plátna.
*TESTOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI provádí u předškolních dětí po dohodě s rodiči v prosinci, lednu p.
L.Kulhavá , DiS.,a Mgr. K. Benediktová
4/REŽIM ŠKOLY se řídí Školním řádem (je umístěn u vchodů – žluté desky) a Školním vzdělávacím
plánem, který je k dispozici k nahlédnutí na požádání ve třídě
Školka má 95 dětí z toho 25 předškoláků a 11 dětí v adaptačním programu (probíhá zvykání na nové
prostředí a režim - 2 hodiny denně, nebo 5 dní v měsíci dopoledne a následně postupné prodlužování
docházky).
Na třídách byly zodpovězeny konkrétní otázky: ohledně režimu dne, včasné příchody, smlouvy na
vyzvedávání dětí, GDPR tiskopis, seznámení se školním řádem aj.
KOMUNIKACE je možná kdykoli telefonicky, osobně, e- mailem. Osobní schůzky je lépe domluvit
mimo čas, kdy se paní učitelka musí věnovat dětem.
5/EKOŠKOLA www.ekoskola.cz – čeká nás obhajoba mezinárodního titulu na jaře 2020 - do prosince
musíme zaslat podklady (7 kroků, 4 témata) Téma: VODA .
Spolupráce s EKOTÝMEM školy . Schůzka se koná 25. 9. 2019 v 17 hodin
v Mš Markušova. Uvítáme nové členy, zapojení rodičů. Ekotým se podílí na přípravě akcí -Den Země
aj. Dále probíhá vermikompostování, kompostování (košík Šlupík, kompostinka), chov králíka,
podpora Záchrany pralesa (peníze rodičů za upečené dobroty byly použity (po dohodě) na nákup
FOTOPASTI, nyní očekáváme video materiály z této pasti. Možnost domluvit promítání i pro rodiče.
Www.nepz.cz
6/ JÍDELNA – školní jídelna Mš se registrovala do projektu „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“ informace na
webu www.zdravaskolnijidelna.cz. Projekt je zaměřen a zdravou, pestrou a vyváženou stravu s nižším
obsahem soli a cukru. Rodiče byli informováni – nenosit bonbóny, dorty ani jiné pochutiny do
mateřské školy. Na oslavu narozenin a svátků je vhodné použít ovoce.
Cena stravného- děti 3-6 let 40,-, děti 7 let 44,- Kč za celodenní stravování
Odhlašování stravy je možné nejpozději v den nepřítomnosti do 8 hodin.
Možnost využít e- mailovou adresu: jidelna@msmarkusova.cz, nebo tel. spojení 606 565 739 možno i
sms. Oběd v 1. den nemoci je možno vyzvednout ve školní jídelně v 11,30 hod, pokud nebyl odhlášen.

Alergie a intolerance potravin dítěte je vždy nutno konzultovat s vedoucí školní jídelny, která s rodiči
domluví další opatření týkající se stravy dítěte.
7/ SRPŠ – sdružení rodičů mateřské školy – tento fond slouží na úhradu: výletů, divadel, materiálu na
tvoření, dárečky aj. Důvěrníci tříd mohou informovat ostatní rodiče o hospodaření s příspěvky.
Rodiče si odhlasovali částku 1000,-/ na školní rok. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Částku je možno uhradit i ve dvou splátkách 500,- Kč do října 2019 a 500,- Kč leden 2020,
na účet 19-2000827349/0800 VS použijte stejný jako u platby stravného.
8/AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY jsou na webových stránkách a na nástěnkách šatnách jednotlivých tříd.
PODZIMNÍ SLAVENÍ se uskuteční ve středu 18. 9. 2019 od 15 -17 hodin na zahradě školky.
Budou různá stanoviště s různými činnostmi (Sovičky, Ježci, Podzimníček, Amulety pro štěstí, )
Přijedou živá zvířátka – Učení se zvírátky, máte možnost přinést knížku do Knihobudky..
Rodiče mají možnost upéci něco dobrého, dobroty se následně prodávají a utržené peníze jsou
rozděleny mezi třídy na nákup drobného materiálu. Pečení je dobrovolná akce pořádaná rodiči.
Snažíme se neprodukovat zbytečně odpady, proto byli rodiče požádáni o přinesení vlastních nádob
na pití a mističek na ovoce (toto občerstvení zajistí školní jídelna).
9/DOTAZY RODIČŮ z předchozího období:
*NEMOCNÉ DÍTĚ – p. učitelka má možnost odmítnout přijetí nemocného nebo viditelně oslabeného
dítěte (rýma aj.) do kolektivu. Může požadovat potvrzení lékaře, že je dítě způsobilé a může být
v kolektivu. Rodiče jsou povinni informovat mateřskou školu o infekčních nemocech dítěte.
Informace o výskytu infekčního onemocnění budou umístěny na žluté nástěnce u Růžové třídy.
Paní ředitelka apelovala na rodiče, aby zvážili zdravotní stav dítěte, pokud se dítě necítí dobře, není
vhodné, aby školku navštěvovalo.
*ODPOČINEK V MŠ – dle RVP PV nesmíme děti do spaní ani jídla nutit.
Děti ve školce jsou velmi unavené z nových vjemů, úkolů, režimu aj. proto je odpočinek důležitý,
ale není nutné aby dítě spalo. Je nutné, aby si dokázalo odpočinout.
*SPOLUPRÁCE S RODIČI – rodiče se mohou zapojit do dění v mateřské škole:
v EKOTÝMU, účastí na společných akcích (Podzimní slavnost, Dušičkové tvoření, Vánoční besídky,
Tvoření pro maminky a tatínky, Loučení s předškoláky, Den Země aj.)
10/SPONZORSKÝ DAR – rodiče mají možnost věnovat školce sponzorský dar- vždy je ošetřen
smlouvou.
S přáním hezkého školního roku se paní ředitelka rozloučila, rodiče se odebrali s pedagogy do
jednotlivých tříd, kde poračovala tentokrát již jen komorní třídní schůzka. V růžové třídě se schůzka
uskuteční dne 26.9. od 17. hodin.

Příloha: Prezenční listina přítomných rodičů

