Zápis z třídní schůzky
1. Organizační záležitosti MŠ, Řád školy
Provoz MŠ – 6,30 – 17,00 hod,
Příchod dětí - ráno nejdéle do 8.25 ve třídě, v 8,30 se zamyká budova i vchody!


Pozdní příchody narušují práci a hru dětí, děti jsou tak ochuzeny o některé činnosti



žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu MŠ max. do 17,00 hod. Opakované
pozdní příchody pro dítě mohou být považovány jako narušování školního řádu
a dítě může být z docházky do MŠ vyloučeno



scházení a rozcházení dětí – systém provozu tříd – visí na nástěnce u vchodu
odchod po obědě – 12,30 – 12,45



odchod odpoledne 15.00 – 17,00



Děti předávat učitelkám u vchodu do třídy, neposílat samotné od hlavních dveří,
ze schodiště, nenechávat v šatně !



V případě, že nastane situace, která znemožní včasné vyzvedávání dítěte, rodiče tuto
skutečnost včas oznámí paní učitelce a dohodnou se na možném řešení



Telefonní číslo pro řešení nenadálé situace: +420 724 571 349

Nošení roušky v budově – prosíme prvních 14 dnů, dále pak dle epidemiologické situace
a na SEMAFORU – v červené zóně povinné.
Aktuálně je rouška povinná ve všech budovách.
Děti – 1 rouška v sáčku v šatně

2. Školní řád
– nástěnka, web, prosíme přečíst, připomenutí důležitých bodů:


Omlouvání dětí

o

osobně, na telefonu 274 779 616, 724 571 349 – lze i sms

o

elektronicky (preferujeme tuto možnost) na www.mstuchorazska.cz - Omluvenka

o

Vždy 1 den dopředu, nejpozději však do 8. 00 hod v ten den

o

Příchod dítěte po nemoci – potvrzení od lékaře – v případě inf. onemocnění (žloutenka,
spála, salmonela, covid -19…),

o

Prosíme o ostražitost při vstupu do budovy – cizí návštěvníci (bezpečnost dětí,
zloději...), poznáte-li, že vstupuje někdo, koho neznáte, hlásit personálu MŠ!

o

Oblečení dětí – podepsané, pohodlné + kapesník! Náhradní oblečení do třídy nechat v
přihrádce v šatně, též oblečení na zahradu ( na ven jiné oblečení než do třídy), pláštěnka
či nepromokavá bunda

3. Platby
 Školné – platba na účet (VS – obdrželi rodiče v den nástupu do MŠ). Částka je nevratná,
předškoláci neplatí, děti s OŠD neplatí
 Stravné platba zálohově (trvalý příkaz z účtu, (vyúčtování pololetně), platit vždy do
15. v měsíci
 VS – obdrží rodiče od paní hospodářky

Informace o školním a třídním programu

4.


Název školního programu: Celý rok s kamarády



Prosíme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky v příštím šk. roce, aby nám
nahlásili včas své dítě nejpozději do března!



Na zápis do 1. ročníku ZŠ v zákonem stanovené lhůtě jsou povinni jít rodiče s dítětem,
které dovrší 6 let k 31.8.2021



Doplňkové projekty: Celé Česko čte dětem, Záhony pro školku, Hudební výchova
v mateřské škole – flétničky, harmoničky, zapojení do projektů ve spolupráci s Domem
UM,

5. Akce pořádané školou


Akce pro děti -divadla, výlety, oslavy – spolupráce s výborem SRPŠ ,



Kroužky v MŠ

1.

Angličtina pouze pro předškolní děti, 1x týdně v úterý odpoledne - Agentura kroužky,
přihlašování elektronicky na: www.krouzky.cz
Platby - bezhotovostně dle pokynů agentury

2.

Tanečky 1x 2 skupiny – středa odpoledne - Agentura kroužky,
Agentura kroužky, přihlašování elektronicky na: www.krouzky.cz
Platby - bezhotovostně dle pokynů agentury

3.

Keramika – pondělí odpoledne, Mgr. Dana Krausová


4.

nástěnka, letáčky, hradí si rodiče bezhotovostně

Plavání – HLOUBĚTÍN, CENA 1350 za pololetí+ 1350doprava celkem 2700,Částka je nevratná, v případě karantény MŠ jsem domluvila vrácení 2 vstupů na kurz
formou 2 plavenek

5.

Předškoláček - 2. pololetí pro předškolní děti bude 1 den v týdnu probíhat zvýšená
příprava na vstup do ZŠ v průběhu odpočinku dětí, dle individuálních potřeb každého
dítěte – zdarma, vedou učitelky


Pracovní listy a činnosti jsou směřovány k celkové připravenosti dítěte pro
vstup do ZŠ, s přihlédnutím na věk dítěte

Na kroužky a ŠVP jsou upřednostňovány starší děti, dítě by nemělo navštěvovat více kroužků
najednou

Děti, které nastoupily do MŠ poprvé m a nedosáhly věku 4 let, doporučujeme na
kroužky nepřihlašovat, dle zvážení a po konzultaci s učitelkou až ve 2. pololetí – adaptace na
nové prostředí, kroužek vede jiná učitelka, jiná třída…


ŠVP
- Jaro - zvažujeme pobyt na horách, nutné včas nahlásit zájemce, abychom mohly zajistit
objekt, cena cca 3500



Sběrová aktivita (papír – svázaný do balíků, nejméně 15 cm, odkládat na určené místo),
finance předávány do fondu SRPŠ na akce pro děti
1. V předchozím roce za sběr cca 19.000,- Kč,
2. DĚKUJEME SBĚRAČŮM



Výlet podzim – 7.10.2020 ZOO, Veverky a Zajíci, dopoledne, podrobné informace
najdete před výletem na dveřích šatny a na webu.



Fotografování dětí 22.10..– jednotlivci, vhodné oblečení, platba po vyhotovení fotografií



ADOPCE A SPONZORSTVÍ zvířete v ZOO Praha
-

Formou hlasování jsme vybrali zvířátko k adopci v pražské ZOO – Klokan
Bennetův,

-

Jde nejen o pomoc zvířatům, ale i o to, naučit děti smysluplnosti některých činů
(sbíráme papír nejen pro to, abychom se chovali ekologicky, ale zisk můžeme použít
i charitativně)

6. SRPŠ


Příspěvek SRPŠ na školní rok činí 1000,- Kč ,v případě potřeby se bude od 2. pololetí
doplácet (300 -400,- )
-

platba do 30.9. na účet SRPŠ – číslo účtu 2101314104/2010, VS stejný jako na
školné

-

Pokladník – p. Hrbková,

-

Odsouhlasení a kontrola za rodiče p. Šejtková



Použití příspěvku: Akce dětí, divadla, výlety, dárky na Mikuláše, Vánoce, Den dětí, popř.
úhrada netradičního materiálu na výrobu dárků pro rodiče, pohoštění při oslavách Dne
dětí, Vánoc…



Konkrétní informace k akcím sledujte na dveřích, nástěnkách, webu

Zapsala Mgr. Jana Tůmová
ředitelka MŠ

