
Zápis ze schůze rodičů MŠ konané 31. 8. 2017

1. Přivítání rodičů a seznámení s MŠ (počet dětí – 28, 15 chlapců, 13 děvčat. 
Druhým rokem budeme pokračovat Školní vzdělávací program s názvem 
Cestou k poznání)
2. Školné ve výši 400,- Kč měsíčně.
- platí se vždy do 15. dne probíhajícího měsíce
- školné se neplatí za dítě, které celý kalendářní měsíc nenavštěvovalo MŠ
v posledním předškolním roce je vzdělávání v MŠ 12 měsíců bezúplatné
- projednání dobrovolného příspěvku rodičů předškolních dětí 1.000 Kč za rok – 
schváleno (odevzdat do pokladny rodičů nebo ve školce p. uč., které předají 
peníze pokladní)
3. Volba rady rodičů – pokladní zůstává – p. Procházková Michaela
členové stávající – Stávek Jiří
zvolení členové – Lucie Fridrichová, Lenka Havlíková, Petra Bendová
vyřazení členové – MUDr. Petr Kos, Sýkorová Hana
4. Stravné – druhým rokem je nový systém včetně nového čísla účtu a variabilní 
číslo dětí. Všechny informace týkající se stravování (přihlašování, odhlašování) 
dostali rodiče dětí emailem a jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně MŠ.
Ceny stravného:
MŠ:
Ranní svačinka   9,- Kč
Oběd 19,- Kč
Odpol.  svačinka   7,- Kč

MŠ 7 let:
Ranní svačinka   9,- Kč
Oběd 22,- Kč
Odpol.  svačinak   7,- Kč

Přihlásit / odhlásit stravu je možné nejpozději den předem do 13 hod.
Odhlašování i přihlašování obědu pouze na tel. ŠJ, tel čísle 774689627 – formou 
SMS – viz Řád ŠJ
Odpolední svačinky je nutno odhlásit taky den předem do 13 hod. Je –li dítě 
nemocné, má nárok na svůj oběd pouze první den nemoci.
5. Provoz MŠ je od 7:00 hod. do 16:00 hodin. V poledne se školka odemyká ve 
12:35 hod.,  zamyká se ve 12:50hod.
6. Rodiče prosíme o vyplnění Vstupního dotazníku o dítěti – lepší orientace
7. Školní řád MŠ – visí v šatně na nástěnce i na webových stránkách – je třeba 
se s ním seznámit
8. Odhlašování dětí z MŠ – odhlašovat písemně do sešitu umístěného na skříňce 
v šatně, i telefonicky (dítě odhlášeno ve školce není odhlášeno v jídelně a 
naopak)



Předškoláci (povinná předškolní docházka  4 hodiny/denně) od 8:00 do 12:00 
hod. Předškolní děti je třeba odhlašovat do 8:30 hod. (Řád školy) formou SMS, 
telefonicky nebo emailem.
9. Nástěnka – nové informace budou na nástěnce vždy na novém žlutém papíru– 
tučně!!!!!!
10. Seznámení se seznamem potřebných věcí při nástupu do MŠ – rodiče dostali 
seznam před nástupem v září
11. Seznámení rodičů s kroužky v MŠ
Taneční a pohybový kroužek –  p. Michnová Petra
Stolní tenis –p. Hyclová Pavlína
Logopedický kroužek (nepravidelně sl. Gajdošíková)
Angličtina – p. Thompson
Tanečky – sl. Romana Vítková
Rybářský kroužek (společně se žáky ZŠ) – p. Petr Antoš
Keramika – Jana Damborská
12. Upozornění rodičů – dávat do MŠ děti zdravé bez kašle, bez rýmy. Nedávat 
děti infekční!!! Po nemoci a teplotě, pokud dítě zvrací, nechávat děti aspoň 3 
dny doma. Pokud dítě jeví známky nemoci, nemusí jej učitelka přijmout do MŠ. 
Pokud dítě onemocní ve školce, žádáme rodiče, aby si dítě vyzvedli z MŠ v co 
nejkratší době. Infekční onemocnění v rodině – potvrzení o bezinfekčnosti.
13. Při příchodu do MŠ předávat dítě vyučující učitelce nejpozději do 8:30 
hod., (pokud ji rodiče nevidí, vyčkají jejího příchodu). Připomínání dětem 
zdravení!!!
14. Seznámení rodičů s akcemi MŠ, které jsou zapsané v třídním vzdělávacím 
programu, který je rodičům k nahlédnutí. Nápady od rodičů na nové akce 
vítány!!!!
15. Projednání akce Světlušky
zvolen termín 15. 9. 2017
odchod v 18:00 hod. od ZŠ
domluveny koně – p. Štěpánková, zajistí p. Lenka Havlíková
dřevo na oheň, opékače – zajistí Jiří Stávek
místo konání – koupaliště – zajistí Jiří Stávek
tácky na špekáčky  - zajistí MŠ
plakáty – zajistí p. Antoš Petr
hlášení v rozhlasu obce + hudba na průvod na 18:20 hod. – zajistí p. Michnová 
Petra
16. Projednání akce Dětský karneval – schválen Čabik (zajednat na březen) – 
zajistí p. Petra Michnová

Zapsala v Němčičkách dne 1.9.2017
Michnová Petra


