Zápis ze schůzky rodičů třídy Sluníčka a Zvonečky 5.10.2017
Počet přítomných rodičů: 27
1) Seznámení se změnami ve školním řádě, provozním řádě ŠJ, ve směrnici o úplatě
- povinná školní docházce
- omlouvání dětí
 Děti lze omlouvat přes novu zkušební www aplikaci www.nasems.cz , která byla
rodičům představena formou prezentace. Pro nepřítomné rodiče je k vyzvednutí
leták s podrobným návodem, jak aplikaci používat. Tuto aplikaci mohou, ale nemusí
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 "iphonů" bude aplikace v Apple Store nejdříve 2 týdny.
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 na telefonní čísla jednotlivých tříd, popř. na telefonní číslo ředitelky

Stravu na www.strava si rodiče musí odhlásit ale
vždy
2)

3)
4)

5)

6)

- Zákaz pobytu dětí na školní zahradě při příchodu nebo odchodu dětí
- Přesný postup a sankce při nevyzvednutí dítěte z MŠ do 16 hodin
ŠVP a TVP
Výše jmenované dokumenty najdete na webu MŠ aneb jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu
do MŠ k Vašemu nahlédnutí.
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 OŠD,
24 dětí 4-5 letých, 24 dětí 3- 4letých a 16 dětí 2- 3letých . Vzdělává se zde 7 dětí se
speciálně vzdělávacími potřebami a z toho 4 z nich mají přiznaného asistenta pedagoga.
Personální zajištění – třída Berušek již nemá snížený počet, protože počet dětí se SVP je nižší
než 5 .Pracují zde 3 asistentky pedagoga , jelikož je v této třídě přiznáno 3,5 úvazku na
asistenci. Ve třídě u 2 -3 letých 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 x2 hodiny . Připravili jsme
1.setkání ( workshop ) , na 16.11.2017 v 15,30 hodin s p. H .Otevřelovou , která se Vám

líbila . Tentokrát s tématem „Sociální zralost “. Připravujeme další workshopy např. jak
připravit 2-3 leté dítě na MŠ , logopedický workshop aj., budeme Vás průběžně informovat.
7) U p. učitelky je lísteček, na který nám vyplňte číslo účtu, kam lze posílat případné přeplatky za
stravné -týká se nově nastupujících rodičů aneb rodičů, kteří měli od loňska změnu čísla
účtu.
8) Nadstandartní aktivity – většina se týká starších dětí , které jsou plně zadaptované a
zvládají režim.
 Sboreček - z důvodu malého počtu přihlášených dětí letos nebude
 výtvarné tvoření je pro starší děti ze 2. budovy
 Veselé pískání na flétnu – individuálně nebo skupinově každé úterý nebo středu od 7,30 do
9,30 hodin – lze přihlásit starší děti 4 let , po konzultaci o vyzrálosti dítěte pro tuto aktivitu.
 Logopedická a metodická podpora ŠPZ bude v termínu 19.10.
 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 I. Vítková a p. L. 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. 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 poskytuje metodickou
podporu 2x měsíčně .
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) a tyto návštěvy doplňujeme seznámením s vhodnými pomůckami.
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 – rozloučili jsme se 28.8.2017 za třídu Kopretin s p.Hruškovou, a Wernerovou .P.
Nově zvoleni:
Kopretiny: p.Křepelková ,p.Frimlová. p.Rejchrtová
Berušky: p.Vajsarová, p.Frimlová,p.Machová
Zvonečky: p.Vojtěchová, p.Bydžovská,p.Škop

Sluníčka: p.Šilhavá, p.Trojtlová B., 1 místo je ještě volné – v případě zájmu se hlaste u
ředitelky
10) Organizační připomínky učitelek
 Adaptace dětí – každé dítě potřebuje na adaptaci jiný čas, děti se teprve učí
komunikaci mezi s sebou i komunikaci s učitelkou , ale je to dlouhodobější proces
 Jídlo – dbejte, aby Vaše dítě u jídla vždy sedělo . Děti do jídla nenutíme, ale vždy
s ním „ smlouváme“ .
 ŠATNA – podepsat všechno strojení i obuv, trénovat svlékání i obouvání
 BAČKORY – chodit v nich po schodech vždy i při příchodu a odchodu z MŠ z bezpečnostních důvodů a vytvoření si návyku . Dále učte děti, aby si boty dávaly do
botníku samy a také si je samy podávaly.
 Prosíme rodiče, aby své děti dávaly včas večer spát, protože nevyspalé a unavené
děti pak nefungují třeba celé dopoledne, nesoustředí se , jsou ospalé , unavené,
nevrlé ……
 Nedávejte svým dětem do MŠ hračky, pouze plyšáky na spaní , plyšáky prosíme bez
zvuku a bezpečné ( to znamená , aby plyšák neměl odnímatelné mini prvky, které by
dítě mohlo strčit do pusy a spolknout aj. )
 Připomínám , že rodiče jsou povinni být dostupní na telefonu ( pro případ nemoci,
úrazu apod.) a také, aby si uložili číslo své třídy popř. číslo ředitelky do telefonu, aby
věděli, že jim voláme ze Sluníček, ze Zvonečků .
 V době prázdnin máme v MŠ omezený provoz . ( viz. školní řád) , zjišťujeme
předběžný počet dětí dopředu . Ředitelka poté stanoví počet otevřených tříd a děti
se ze všech tříd v tuto dobu spojují , slouží učitelky, které mají nejmenší počet dnů
dovolené, pokud ale maminky na MD mají závažný důvod, mohou si s ředitelkou
docházku dítěte samozřejmě domluvit Kompletní rozpis prázdnin máte na webu MŠ
a v šatně na nástěnce.
 Když děti slaví narozeniny , svátek a chtějí dětem přinést něco na zub na oslavu, volte
prosím zásadně měkké bonbóny a nenoste žádné čokolády
 Dbáme na správný úchop tužek , nůžek ,lžíce, příboru - prosíme, dohlídněte na své
děti i doma
 PŘÍCHOD do MŠ – i když máme ve školním řádě příchod do 8,30 je lepší pro dítě
přivést jej do 8:00 hodin, aby si stihlo pohrát než začne řízená činnost, , budova se
v 8,30 zamyká .Odchod po obědě ve 12:00 hodin, zamyká se v 12:15 hodin ,
odpolední odchod do 16:00 hodin
 Pokud si přijdete pro dítě v době oběda nebo svačiny, prosím ťukejte a počkejte na
dítě na chodbě. Pokud dítě přivedete do třídy a pokud odcházíte ze třídy, mějte vždy
kontakt s učitelkou ve třídě, aby věděla že jste přišli , odešli.
 MŠ stále vybírá víčka od pet lahví – pro Filípka

V Polici nad Metují dne 5.10.2017
zapsala: Baláková Dana

