Zápis ze schůzky rodičů 2.budova dne 13.9.2017
1) Seznámení se změnami ve školním řádu, provozním řádu ŠJ, ve směrnici o úplatě
- povinná předškolní docházka
- omlouvání dětí z povinné předškolní docházky
 Omlouvat děti lze písemně na omluvný list. Předtištěný formulář najdete v šatně na
okně nebo jej lze stáhnout na webu MŠ.
 Dále lze omlouvat přes novu zkušební www aplikaci www.nasems.cz, která byla
rodičům představena formou prezentace. Pro nepřítomné rodiče je u třídních
učitelek k vyzvednutí leták s podrobným návodem, jak aplikaci používat. Tuto aplikaci
mohou využívat všichni rodiče, nejen rodiče předškoláků. Podmínkou k propojení
s MŠ a k získání aktivačního kódu je shodný email, který má Vaše dítě zapsané
v matrice MŠ. Pokud by tomu bylo jinak, je třeba nový zadávací email nahlásit.
Mobilní aplikace NAŠE MŠ bude pro rodiče ke stažení zítra nebo ve čtvrtek na Google
Play. Pro vlastníky "i-phonů" bude aplikace v Apple Store nejdříve za měsíc.
Prosím rodiče, aby již k omlouvání dítěte nevyužívali web školky. V této sekci nyní
najdete hypertextové odkazy na omlouvání dětí a na omlouvání stravy .

 Rodiče dětí, které neplní povinnou předškolní docházku, mohou omlouvat
telefonicky.

Stravu na www.strava.cz si ale rodiče musí
odhlásit vždy!
-

2)

3)
4)

5)

6)

Platby za školné - nově jsou od platby osvobozeny i děti s odkladem školní docházky.
Připomínám rodičům, jejichž děti plní povinnou docházku do MŠ, že si mohou snížit
platby za školné.
- Zákaz pobytu dětí na školní zahradě při příchodu nebo odchodu z MŠ
- Přesný postup a sankce při nevyzvednutí dítěte z MŠ do 16 hodin
ŠVP a TVP
Výše jmenované dokumenty najdete na webu MŠ, nebo jsou vyvěšeny k Vašemu nahlédnutí
na nástěnce u vchodu do MŠ.
Investiční akce - asanace vlhkého zdiva podél schodiště a v jídelně na 2. budově, nové
obložení, odhlučnění jídelny montáží stropních desek.
Počet dětí v MŠ - v současné době přihlášeno 101 dětí, 37 předškoláků, z toho 5 dětí
s odkladem školní docházky, 24 dětí 4-5letých, 24 dětí 3- 4letých a 16 dětí 2- 3letých.
Vzdělává se zde 7 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a z toho 4 z nich mají
přiznaného asistenta pedagoga.
Personální zajištění – třída Berušek již nemá snížený počet dětí, protože počet dětí se SVP je
nižší než 5. Pracují zde 4 asistentky pedagoga, jelikož je v této třídě přiznáno 3, 5 úvazku na
asistenci. Ve třídě u 2 -3letých pomáhá chůva Helena Šolcová. Asistentky pedagoga
využijeme i po obědě na 2. budově na pomoc při organizaci nespavého režimu.
Funkce speciálního pedagoga placeného v loni ze Šablon pro MŠ bohužel skončila. P. uč. Mgr.
et Mgr. Rajsová nastoupila jako speciální pedagog do SPC v Náchodě, díky přiznaným
asistencím nám tedy může poskytovat metodickou podporu.
Šablony pro MŠ - jsou evropské finance, o které MŠ požádala právě z důvodu personálního
zajištění u 2 letých dětí a u dětí se SVP. Podmínkou šablony bylo, že musíme zajistit

„Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči“ v rozsahu 6 x 2 hodiny. Připravili jsme 1.
setkání ( workshop ) na 16.11.2017 v 15,30 hodin s p. Hanou Otevřelovou, jejíž přednáška se
vám líbila. Tentokrát s tématem „Sociální zralost“. Připravujeme další workshopy s tématy
např. jak připravit 2-3 leté dítě na MŠ, logopedický workshop aj., budeme Vás průběžně
informovat.
7) Plavání - trochu nám to komplikuje objížďka na Broumova, ale jinak jsme spokojeni. Děti jsou
rozděleny do 3 skupin.
8) Nadstandartní aktivity
Své děti můžete přihlásit u třídních učitelek.
 Sboreček- povedou ho F.Ticháček, Dis a Bc. J. Hoffmannová každou středu od 15,00 do 15,45
hodin– podmínkou je alespoň 12 přihlášených dětí
 výtvarné tvoření ve třídě Kopretin každé sudé pondělí s p. uč. J. Obršálovou od 13,00 do
13,45 hodin . Pokud by se nenaplnil sboreček , p.uč. Bc. J. Hoffmannová by vedla výtvarné
tvoření v Beruškách.
 Veselé pískání na flétnu každé úterý nebo středu od 7,30 do 9,30 hodin.
 Logopedická a metodická podpora Školského poradenského zařízení (ŠPZ) bude v termínu
27.9. dopoledne (integrace a kontrolní zprávy ) a 19.10. (nové děti).
 Nabídka logopedie pro děti:
Rodiče mají možnost si zvolit z těchto níže uvedených variant, kde mohou absolvovat se svým
dítětem následnou logopedickou péči.
1. možnost
Přímo v MŠ logopedickou intervenci zajišťují logopedické preventistky p. Iveta Vítková a p. Lenka
Šimková, které absolvovaly Kurz logopedické prevence v rámci studia k prohlubování odborné
kvalifikace podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317 /2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Rodiče jsou u každé návštěvy přítomni, čas jednotlivých schůzek je 15 - 30 minut dle unavitelnosti
dítěte. Čas je třeba dohodnout přímo s logopedickou preventistkou. Umožníme tím návštěvu
rodičům i dopoledne (např. maminkám na rodičovské dovolené nebo rodičům, kteří pracují na
směny). Tyto návštěvy zároveň doplňujeme seznámením s vhodnými pomůckami.
Tuto logopedickou intervenci budou logopedické preventistky provádět na základě metodické
podpory ŠPZ pro MŠ, tzv. supervize pod vedením p. Mgr. et Mgr. K. Rajsové, která jim poskytne
metodickou podporu 2x měsíčně.
Kontakt: telefon Sluníčka – p. Vítková – 733 713 811
Telefon Berušky - p. Šimková – 733 713 813
email - mslogopedie@email.cz
2. možnost
Ve školní družině ZŠ v Polici nad Metují paní Eva Řeháková.
Telefon ŠD: 491 580 092
Mobil: 604 895 364
3. možnost:
Návštěva soukromého klinického logopeda:
Logoprim Broumov – 608 295 933
Mgr. Hodanová Peprná -Teplice nad Metují – 606 876 822, Náchod 776 638 874
Mgr. Klimková - Náchod – 491 421 890
Mgr. Kejdanová - Náchod -491 424 172
4. možnost:
Následná logopedická péče v SPC v Náchodě.
Upozorňuji, že logopedická intervence nabízená v MŠ je naší nadstandartní aktivitou, zcela
dobrovolnou a nepovinnou.

9) Rada rodičů – 28. 8. 2017 jsme se rozloučili za třídu Kopretin s p.Hruškovou a p.
Wernerovou.
Nově zvoleni byli:
Kopretiny: p. Křepelková , p. Frimlová. a p. Rejchrtová
Berušky: p. Vajsarová, p. Frimlová a p.Machová
10) Swidnice - předškoláci by měli jet v termínech 11. 10. nebo 12. 10. do polské MŠ do Swidnice.
Účast je nepovinná, děti, které nepojedou, budou umístěny do třídy Berušek. Podmínkou
účasti jsou potřebné cestovní doklady.
11) Organizační připomínky učitelek
 ŠATNA – náhradní oblečení, oblečení na ven dávat navrch, boty odkládáme do
botníku, gumáky jsou uloženy v dolní přihrádce šatny
 JÍDELNA- používání příboru, praváci klasicky, leváci – necháváme na nich, dbáme na
správný úchop, nejíme jen vidličkou! Prosíme, dohlédněte na své děti i doma.
 ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
 BAČKORY – chodit v nich po schodech (Kopretiny) i od botníku do šatny a opačně
(Berušky) vždy i při příchodu a odchodu z MŠ s rodičem - z bezpečnostních důvodů a
kvůli vytváření si návyku
 Pokud jde dítě po obědě a v MŠ nespí - zapíchnout špendlík (Kopretiny) nebo nalepit
značku (Berušky) na nástěnce v šatně– je to informace pro učitelku a uklízečku kvůli
přípravě lehátek
 KOLÍČKY VÝKRESY – nesundávat, neodnášet domů, výkresy si dítě ukládá do desek v
šuplíku
 Hygienické návyky – toaletní papír na otírání pro holčičky po použití WC – používáme,
naučit holčičky otírat zepředu dozadu, otírání po stolici už by měli všichni zvládnout,
učíme, pomáháme
 PŘÍCHOD do MŠ na 2. budově je do 8:00, odchod po obědě ve 12,00 hodin
v Beruškách a 12:20 hodin v Kopretinách, zamyká se ve 12:30 hodin, odpolední
odchod do 16:00 hodin.
 Prosíme rodiče, aby své děti dávali večer včas spát, protože nevyspalé a unavené děti
pak nefungují třeba celé dopoledne, nesoustředí se , jsou ospalé , unavené, nevrlé
……..
 Pracovní listy a výtvory– nedoděláváme, když dítě není právě přítomno. Pracovní listy
připravujeme individuálně žákům podle potřeby. V Beruškách mají možnost rodiče
předškolním dětem objednat pracovní sešit.
 MŠ stále sbírá víčka od PET lahví – pro Filípka

V Polici nad Metují dne 13. 9. 2017

