Schůzka Rady rodičů ze dne 28. 8. 2017
Přítomní:
Za Zvonečky : p. Škop
Za Sluníčka: p. Machová, p. Pohlová, p. Riegerová, p. Vajsarová,
Za Berušky : p. Meierová, p. Frimlová, p. Rejchrtová
Za Kopretiny: p. Wernerová, p. Hrušková, p. Křepelková
Omluveni: p.Šilhavá, p. Trojtlová

 Hodnocení školního roku 2016 – 2017
Velkým plusem letošního roku byl stabilní personál a jeho minimální nemocnost.
Materiální vybavení:
- hodně pomůcek jsme si letos pořídili ze Šablon pro MŠ
- finance na speciální pomůcky mají děti se SVP, tyto pomůcky lze samozřejmě využívat i pro
ostatní děti
- k výchovně vzdělávací práci využíváme nové dataprojektory („kino pro děti“)
Investiční akce:
- nové obložení v jídelně a kolem schodiště do 1. patra na 2. budově
- snížení stropu v jídelně kvůli odhlučnění prostoru
- nový jídelní stůl pro zaměstnance školy
- na zahradu máme objednanou novou skluzavkovou sestavu – bohužel firma nedodržela
termín dodání
Kopretiny:
Po dlouhé době byli všichni předškoláci v jedné třídě. Navíc to byla třída, až na výjimky, nekonfliktní,
vyvážená a sourodá, hodně s námi spolupracovali rodiče, což mělo blahodárný vliv na celý výchovně
vzdělávací proces.
Berušky:
1. rok, kdy jsme měli zařazeny děti se SVP a s asistencí a byla kvůli tomu proto zřízena tato třída se
sníženým počtem dětí. Hodně tady záleželo na spolupráci učitelek s asistentkami, která fungovala
skvěle. Speciálně pedagogickou podporu a hlavně dokumentaci vedla spec. pedagožka p. Mgr. K.
Rajsová, která od nás bohužel odchází. Byla placena ze Šablon pro MŠ, nyní v srpnu její mandát končí
a nové Šablony by měly být až v roce 2018 (MŠMT jaksi nedomyslelo, že by šablony měly navazovat).
My zřídit funkci speciálního pedagoga nemůžeme, jediná šance by byla přes zřizovatele. Zřizovatel
nám ale již hradí finance na chůvu, speciální pedagog pro něj není úplně momentálně prioritou.
Zvonečky a Sluníčka:
Třídy pracující i s 2 letými dětmi za pomoci chůvy a dobré spolupráce s rodiči fungovaly celkem bez
problémů.
Nový systém omlouvání dětí na www.strava.cz - my i rodiče jsme si museli na tento program
zvyknout, ale nyní snad funguje již bez větších problémů.
Nadstandartní aktivity:
Výtvarný kroužek: výtvarničily 2 skupiny v Kopretinách a 1 skupina v Beruškách, celkem 20 dětí
Sboreček - přestože měl jen 15 dětí, odhodlali se vystoupit na Hronovském skřivánku, kde převážně
vystupují velké sbory. Mají pochvalu a myslím si, že naši MŠ reprezentovali výborně.
Flétnička - letos měla rekordní počet dětí - 11. Měli jsme poprvé v historii i samostatný koncert pro
rodiče.
Logopedie - aktivita, která slouží hlavně dítěti, dítě má možnost trénovat výslovnost ve svém
známém prostředí a nemusí s rodiči dojíždět do jiného města, čímž ušetří čas i peníze.
Nejčastěji řešené problémy školního roku 2016 -17:
- Problémová komunikace s některými odborníky PPP, SPC a klinickými logopedy a
psychology. Komunikace by měla vést k tomu, aby dítě nezaostávalo ve vývoji, bohužel
v některých případech tomu bylo právě naopak. Nelze je ale kritizovat úplně všechny
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nespravedlivě a jednostranně, protože i oni byli, stejně jako my, zavaleni novu agendou
s nastupující integrací a inkluzí.
Nemocné děti v MŠ - někteří rodiče stále nepochopili, že nemocné dítě do MŠ nepatří
Problémy s rodinami ze slabého sociálního prostředí
Pobyt rodičů s dětmi na školní zahradě - nevadil by nám, pokud by rodiče na své děti dohlédli
a neničili tak majetek školní zahrady. Bohužel, opak je pravdou. Proto jsme dali letos zákaz
pobytu na školní zahradě do školního řádu.
VŠI

 Školní rok 2017- 2018
- Úprava školního řádu se týkala především povinné školní docházky a omlouvání dětí,
upřesnění podmínek při opakovaném pozdním vyzvedávání dětí z MŠ, aj. – detailní
školní řád najdete na webu MŠ a na nástěnce u vchodu do budovy, rodiče budou
ještě informováni na schůzce rodičů na 2. budově 14. 9. 2017 v 16,30 a na 1. budově
5. 10. v 16,30.
- Předškoláků je 37, dětí s OŠD 4, dětí s asistentem 3,25 úvazku, dětí se SVP 3, dětí 2 –
3 letých celkem 16, z toho 6 dětí 2-3 letých do Vánoc a 10 dětí 2-3 letých až po
Novém roce.
- Máme nové personální obsazení- M. Macounová byla převedena na pozici asistentky
pedagoga a nahradí jí H. Šolcová, další asistenci bude vykonávat p. Bc. Alena
Hrušková.
- Třída Berušky již nemusí mít plně snížený počet dětí, protože tu je menší počet dětí se
SVP než 5, ale přesto jsme zde nechali počet nižší - pouze 22. V této třídě je přiznáno
3,25 úvazku na asistentky pedagoga.
- Plánujeme využít asistentky pedagoga po obědě i na „nespavý režim“ k předškolním
dětem – to znamená, že děti si dle RVP půjdou na půl hodiny odpočinout a pak budou
mít možnost jít do třídy a věnovat se nějaké klidové činnosti pod dozorem asistentky.
- Nadstandartní aktivity budou probíhat dle zájmu dětí až od října, pokud bude
dostatek dětí na sboreček, tak by jej letos vedla p. uč. Bc. Hoffmannová a p. uč. DiS.
Ticháček.
- Podmínkou získání šablon v loňském roce bylo, že uskutečníme odborně- tematické
setkání s rodiči, plán těchto setkání se dozvíte průběžně- velký ohlas měl workshop p.
Otevřelové, zaměřený na „školní zralost“. Určitě toto setkání bude pokračovat na
téma „sociální zralost“. Dále plánujeme i nějaké logopedické workshopy.
 Připomínám, aby si rodiče předškoláků zrušili zálohy na platbu školného

Plánované schůzky rodičů MŠ v termínech:
- 14. 9. v 16.30 schůzka rodičů -2. budova
- 5. 10. schůzka rodičů 1. budova
 Od. 5. 9. plavání, 10 lekcí každé úterý – původně jsme měli určeny pátky.
Připomínám, aby rodiče provedli platbu do pondělí 4. 9. 2017 na účet školy.
 Dotazy:
Dotaz č. 1

Jak to bude s omlouváním dětí, které plní povinnou školní docházku?
Zatím víme, že to bude písemnou formou, omluvný list je ke stažení na webu, aneb
jeho písemná podoba bude k vyzvednutí v MŠ v šatně příslušné třídy. Původně jsme
měli informaci, že rodič může omluvit pouze 3 dny a další musí být omluveny od
lékaře. Dle posledního zjištění nám bylo doporučeno sladit stejný postup se školou,
rodič tedy píše omluvenku sám. Navíc p. MUDr. Výravská omluvenky nevystavuje.

Potvrzení od lékaře budeme vyžadovat v případě časté a „podezřele využívané“
absence. Pokud chce rodina odcestovat na dovolenou nebo má jiné závažné důvody
k omluvě dítěte z povinné docházky, musí si podat písemnou žádost o uvolnění
z docházky. Podotýkám, že tento omluvenkový systém se týká jen předškoláků a dětí
s OŠD !!!!
Nyní ještě zkoušíme k našemu školkovému programu Správa MŠ získat i počítačový
omluvenkový systém, ale ještě není úplně firmou dokončen, máme zatím jen
zkušební verzi, ale třeba se to brzy změní.
Dotaz č. 2.

Podle jakého klíče se rozdělují děti do tříd?
Rozdělení dětí do tříd je plně v kompetenci ředitele školy. Při rozdělování dětí beru na
v úvahu několik kritérií:
a) nejprve zjišťuji věkové složení celé MŠ - od nejmladšího po nejstarší, samozřejmě
nemohou být děti jednoho věku v jedné třídě, když máme 4 třídy a počet
věkových skupin se každým rokem mění.
b) poté přihlížíme k celkovému složení třídy– sociální zralost, vývojová zralost , kluci,
holky, kamarádské skupiny, problémové skupiny– snažíme se o celkové složení
třídy tak, aby se i děti navzájem ovlivňovaly– takže hodnotíme vyzrálosti
v jednotlivých oblastech- tempo, schopnost komunikace, schopnost zvládnout
přesuny, změny atd. Je třeba mít v jedné třídě vyváženě děti hodné, klidné,
hyperaktivní.
c) závěrečný seznam konzultuji s třídními učitelkami, které děti znají nejlíp
d) přesuny dětí se mění v případě, že jsou přijímány nové děti

Děkuji za spolupráci všem členům Rady rodičů, loučíme s p. Wernerovou a
Hruškovou, s novými členy se těším na další spolupráci a komunikaci. Plánovaná další
schůzka proběhne někdy v listopadu, o termínu budete včas informováni.
Zapsala Baláková Dana

