Zápis ze schůzky Rady rodičů ze dne 18. 3. 2019
Přítomni:
Za Zvonečky: p.Riegrová
Za Sluníčka: p.Bydžovská, p.Prokopová,Rejchrtová, p. Ing.Vajsarová
Za Kopretiny: p.Riegerová, p.Prokopová, p.Machová,
Za Berušky: 0
Omluveni: p.Šilhavá,p.Trojtlová, Hrušková, p.Mgr.Škop

Legislativa

➢ reforma financování odložena o jeden rok, začne se aplikovat od 1. 1. 2020 dle
výpočtů PHmax, což je financování pedagogické práce určující maximální počet hodin
přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu. Celková hodnota PHmax
se za právnickou osobu vykonávající činnost školy určí jako součet dílčích hodnot za
jednotlivá pracoviště a jednotlivé druhy provozu.
➢ financování podpůrných opatření se nemění
➢ nepedagogická práce – placena normativně
➢ školy již nežádají krajský úřad o souhlas s využitím asistenta pedagoga (zrušil
se § 16 odst. 11)
➢ zrušeno právo přednostního přijetí dvouletých dětí (v původním znění bylo
od roku 2020)
➢ předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále stanoveno jinak.
➢ § 2 bude mít od 1. 9. 2020 nové znění (snižování počtu dětí ve třídě v případě zařazení
dvouletých dětí – maximálně však o 6 dětí)
➢ MŠMT vyhlásilo Rozvojový program na překrývání učitelek MŠ – výpočet pro naši MŠ
je 0,038 úvazku

Chválíme a děkujeme
➢ děkujeme všem sponzorům, kteří nás obdarovali ať finančně či darem – sponzoři jsou
uvedeni na našich www.stránkách
➢ chválíme aktivitu rodičů při našich putováních – za houpačkou a putování Polickem
➢ chválíme spolupráci rodičů při všech aktivitách TVP, jako jsou barevný týden, karneval,
občerstvení na vánoční besídky a setkání
➢ děkujeme všem rodičům, kteří dodržují Školní řád MŠ a Vnitřní řád školní jídelny,
protože jsou zde i tací, kteří ho neustále ignorují a způsobují komplikace nám všem,
potažmo sami sobě, ale hlavně svým dětem. K porušování obou řádů dochází nejvíce
v těchto bodech:
- pozdní příchody do MŠ a odchody z MŠ
- nezaplacení stravného
- neochota a neschopnost řešení výchovně vzdělávacích problémů
- pozdní nebo žádné omlouvání dětí ze stravy a z povinné docházky
- docházka nemocných dětí do MŠ nadopovaných léky
- nevhodné oblečení na pobyt venku

Prosíme všechny rodiče
➢ Velké problémy způsobuje při normování stravy neomluvení stravného dětí v aplikaci
www.strava.cz. Těchto neomluvených dětí neúnosným počtem stále přibývá. Nestačí
dítě omluvit paní učitelce telefonicky, ale každý rodič je povinen v aplikaci
www.strava.cz omluvit své dítě i ze stravování – výjimkou jsou pouze dny vedlejších
školních prázdnin, kdy je paní kuchařka odhlašuje aktuálně dle aktuálního seznamu
přihlášených dětí. Pokud tak rodič neučiní, přichází nejen o peníze, ale zároveň tím
porušuje školní řád článek 1, odstavec 4 – „ Základní povinnosti zákonných zástupců
/§22 odst. 2 a 3 Šk. zákona /“. Díky naší benevolenci zatím přicházíte za neodhlášenou
stravu o 34,-Kč denně. Pokud rodiče i nadále nebudou výše uvedenou povinnost plnit,
budeme nuceni přistoupit k razantnímu opatření v souladu s vyhláškou č.107/2005
Sb., §4 odst. 9 :
„První den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo ŠZ se považuje za pobyt ve škole
nebo ŠZ. Žák má právo stravu odebrat za cenu potravin.
Další dny by měl strávník stravu odhlásit. Pokud stravu odebere, jedná se již o
doplňkovou činnost a cenu uhradí včetně režií“.
Cena tohoto nedotovaného a neomluveného stravování je v současné době 34,- Kč
cena potravin + 40,- Kč režie, což je celkem 74,-Kč. MŠ by musela pro tuto situaci zřídit
dle §135 Šk. zákona doplňkovou činnost, která bude mít dopad na další administrativní
zátěž MŠ a velkou nevýhodu hlavně pro Vás rodiče v oblasti financí.
Plavání – letos bylo trochu levnější, protože děti absolvovaly o 1 lekci méně a podařilo se
nám sehnat levnějšího dopravce. Zdravotní pojišťovny navíc připláceli i 500,-Kč

Plán akcí 2. pololetí
➢ 20.3. - všichni setkání u javoru – vítání jara
➢ 2.4.- 1.budova a 3.4.- 2.budova focení dětí p.Hurdálek – společné foto, foto předškoláků
na tablo, focení sourozenců v rámci MŠ
➢ 3.4.-5.4. – účast na velikonoční výstavě v Pellyho domech – spolupráce s Maminou –
finanční příspěvek na výtvarný materiál
➢ 11.4. – divadlo v MŠ - „O zatoulané písničce“ divadlo Matýsek
➢ 8.4. - 2.budova – exkurze hasiči Velké Poříčí
➢ 16.4. – Kopretiny - pečení se seniory z pečovatelského domu Javoru
➢ 17.4 -1.budova pečení mazanců
➢ 29.4.- všichni - čarodějnice v MŠ
➢ 8.5.- Den otevřených dveří u příležitosti 40. výročí otevření školy – akce začíná v 10 hodin,
sledujte naše www.stránky a plakáty – vystupovat bude sboreček a předškoláci budou
zpívat školkovou hymnu, uvolnění dětí na tuto akci domluvte prosím s třídní učitelkou
➢ 13.5. – zápis do MŠ
➢ 14.5. - besídka Zvonečky
➢ 15.5. - besídka Sluníčka, Kopretiny
➢ 16.5. - besídka Berušky
➢ 13.5.- Interhaf – preventivně bezpečnostní program
➢ 21.5. – výlet 2. budova – Princ Bajaja na Kuksu
➢ poslední týden květen - Sluníčka - exkurze do Kravína v Suchodole
➢ 5. 6. – ZOO na školní zahradě – všichni
➢ 6. 6. a 7.6. – bubnování s Davidem Andršem – všichni
➢ 11.6. - výlet Sluníčka zámek Potštejn
➢ 12. 6. – návštěva MŠ ze Swidnice

➢ 24.6. - rozloučení s předškoláky Pellyho domech
➢ V červnu - vystoupení tanečního kroužku pro rodiče – termín upřesníme

Zápis do MŠ
Termín zápisu dětí do MŠ na školní rok 2019 -2020 je 13. 5. 2019 od 8 do 15 hodin.
Na webu jsou aktuální žádosti o přijetí dítěte do MŠ ke stažení.
Je zde i leták s návodem k využití možnosti elektronického předzápisu do MŠ, který usnadní a
urychlí zápis do MŠ, ale nenahradí Vaši povinnost přijít k zápisu dne 13.5. s potřebnými
tiskopisy. Tento předzápis bude otevřen pro přihlášení od 23.4.2019 do 4.5.2019. Na tomto
serveru je možné si i zarezervovat čas, v kolik hodin přesně k zápisu přijdete.
Upozorňuji rodiče dětí s odkladem školní docházky, aby mi do tohoto termínu přinesli
rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky a nahlásili, zda bude Vaše dítě pokračovat
v docházce do MŠ v roce 2019 -2020 u nás.

Nadstandartní aktivity
Pro děti z tanečního kroužku jsme zakoupili nové pompóny. Prosíme rodiče, zda by nám
uvolnili děti z tanečního kroužku na 8. 5. 2019 na vystoupení u příležitosti Dne otevřených
dveří – podrobné informace získáte u lektorky Martiny Macounové.

Uzavření provozu v době letních prázdnin od 22. 7. 2019 do 18. 8. 2019
V polickém měsíčníku a v příloze tohoto zápisu najdete podrobné informace o možnosti
umístit své dítě v době uzavření provozu na příměstský tábor.

Vzdělávání učitelek
➢ Jana Šedková DiS. –„ Sociální rozvoj dětí v MŠ“
➢ Lenka Šimková –„Kouzlo dotyku“
➢ Kateřina Berková DiS. – Grafomotorika aneb co dítě potřebuje pro rozvoj kresby a
psaní
➢ Dana Baláková – „Řešení aktuálních problémů ve školství“

Materiální vybavení mateřské školy, investice
➢ ŠJ – vybavení skladu novými nerez regály, připravuje se nákup nových myček nádobí
➢ Učebna – dovybavení kabinetu nábytkem a skříňkami na pomůcky
➢ Nové ložní povlečení 1. budova

Dotazy , diskuze, připomínky
1) Dotaz na zabezpečení školy
Zabezpečení školy se řešilo se zřizovatelem již před třemi lety, dokonce byl zpracován
i projekt pro financování zabezpečení z Rozvojového programu MŠMT.Ten ale nebyl
podpořen. Dále jsem jednala s několika firmami – čipový program, program na otisk
prstů aj. Problém je v tom, že do MŠ nechodí jen rodiče, ale dítě přivádí a odvádí
prarodiče, tety, sourozenci a každý by měl čip??. Cenová nabídka těchto systémů mi
připadá především předražená a doposud jsem nenašla ideální systém vhodný pro
potřeby MŠ.
2) Dotaz 2: Zda se mohou v MŠ vařit polotovary
Odpověď: ano, vybrané druhy polotovarů lze v MŠ vařit
Pochvala p. Riegrové:
Děkuje p kuchařkám za vstřícnou komunikaci ohledně dietního stravování svého dítěte
Zapsala: Baláková Dana

POLICKÉ PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY 2019
Milí rodiče,
máme pro vás dobrou zprávu. Městu Police nad Metují se podařilo získat v loňském
roce dotaci prostřednictvím MAS Stolové hory z Evropského sociálního fondu na
Příměstské tábory v Polici nad Metují. To znamená, že pokud splňujete podmínky,
máte možnost umístit vaše dítko na některý z našich příměstských táborů za
dotovanou cenu 500,- Kč/ týden.
Na děti budou dohlížet a aktivity organizovat zkušení kvalifikovaní pečovatelé.
Děti mají zajištěný celodenní tématický program v čase 7:30 – 15:30 hodin.
Během každého tábora bude pro děti připraven speciální animační program přímo
pro skupinu profesionálem, takže se budou učit od těch nejlepších.
Maximální počet dětí na tábor: 15 dětí
V ceně je zahrnut 5x oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim, veškerý
materiál, jízdné a vstupné.
PODMÍNKY DOTACE
•
•

Rodiče, kteří mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého
kraje a jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní (pracovní poměr
nerozhoduje)
Rodiče, kteří odevzdají veškeré povinné formuláře (povinné
formuláře se skládají z přihlášky včetně dvou příloh – ošetření s
lékařem, souhlas s uveřejněním fotografií, monitorovacího listu a
potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (podpořenou
osobou je rodič)

A protože je tábor spolufinancován z Evropského sociální fondu, je nutné dodržet
následující pravidla:
• rezervovat místo (telefonicky nebo emailem - viz. kontakt)
• osobně donést vyplněné formuláře na MěÚ v Polici nad Metují
kancelář č. 25 správa dotací, kde bude zkontrolována jejich úplnost)
• - uhradit tábor do 15. 5. 2019
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Do 15. 5. 2019 je nutné odevzdat přihlášku včetně všech formulářů. Dokumenty
včetně pokynů k vyplnění Vám budou zaslány prostřednictvím emailu.
Kontakt pro přihlášení: Ing. Xenie Hambálková – tel.778 777 821, email:
taboryvpolici@seznam.cz

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH LETNÍCH TÁBORŮ V POLICI NAD METUJÍ
29. 7. – 2.8.
Letní školička I

Příměstský tábor s Martinou Macounovou a Leou Kolmanovou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum MC MaMiNa v Polici nad Metují
Celý týdenní program je zaměřen na podporu dětí v pohybu. Děti budou co nejvíce venku, na
hřištích a hrát hry. Touha malých dětí hýbat se, je stejně přirozená, jako jejich touha po
poznávání nových věcí. Právě pohyb jim umožňuje objevovat svůj životní prostor a nová
místa. Pohyb a motorika úzce souvisí s centrálním nervovým systémem a s tím, jak se v
dětství vyvíjí. Uvědomujeme si důležitost pohybu v dětském věku a chceme přispět k tomu,
aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah. Dle počasí se děti budou pohybovat v
mateřském centru, venku nebo v Sokolovně. Hry, básničky, říkanky, písničky a tanečky, to
bude nedílnou součástí programu. Zábavný týden plný pohybu v přírodě a poznávání nových
kamarádů. Děti budou držet polední klid.
12. – 16.8.
Letní školička II
Příměstský tábor s Martinou Macounovou a Leou Kolmanovou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum MC MaMiNa v Polici nad Metují
Děti se budou opět pohybovat dle počasí na hřištích, Sokolovně a v mateřském centru. Čeká
na ně obdobný program jako je opsán u tábora nazvaného Letní školička I. Tábor je opět
zaměřený na pohyb a rozvoj motoriky. Cílem je přispět k tomu, aby děti k pohybu získaly
přirozeně pozitivní vztah. Budou probíhat soutěže, hry, tanečky, říkadla. Děti budou chodit
na procházky, budou kreslit a tvořit. Děti budou držet polední klid.

22.- 26.7.
Co se děje v trávě
Příměstský tábor s Martinou Noskovou a Andreou Plnou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum MC MaMiNa v Polici nad Metují
Jak už název napovídá, tématem celého týdne bude příroda a především život sám. Děti
budou poznávat nejen hmyzí říši, ale celí mikrosvět. Budou hrát kreativní hry, tvořit a kochat
se přírodou. Poznávat ostatní, samy sebe a své okolí. Cílem celého týdne je společná cesta
skrze zábavné dětské téma. Příměstský tábor může být také prvním krokem k osamostatnění
vašich dětí a „přípravkou“ na opravdové tábory bez rodičů. Děti budou držet polední klid.

15.7.-19.7.
Rychlé šípy aneb po stopách tajemství přírody
Příměstský tábor s Martinou Váňovou a Danielou Vojtěchovou
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů

Vydejte se s námi na velkou objevitelskou výpravu. Prozkoumáme, co se skrývá pod
povrchem země a pod lupou se podíváme do říše hmyzu. Společně se ponoříme do světa pod
vodní hladinou, probloudíme džunglí rostlin a možná se odvážíme i do říše divoké zvěře.
Činnosti budou zaměřeny na poznávání živé i neživé přírody, pozorování, experimenty.
Vytvoříme vlastní komiks a nebude chybět opravdová šipkovaná. Dle počasí navštívíme i
polické koupaliště.
5.8.-9.8.
Letem světem
Příměstský tábor s Martinou Váňovou a Danielou Vojtěchovou
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů
Děti skrze výtvarné umění a vlastní tvořivost za týden objeví celý svět. Čeká na ně řada
rozmanitých výtvarných technik a her. Dalším záměrem je zlepšit jejich vlastní pohled na
sebe sama, na vlastní snažení a práci ve škole. Dle počasí navštívíme i polické koupaliště.

Podrobnější informace k jednotlivým táborům najdete na facebooku Příměstské tábory v
Polici nad Metují nebo v dalších číslech Polického měsíčníku.
Mgr. Martina Váňová a Ing. Xenie Hambálková

