Zápis ze schůzky Rady rodičů ze dne 27. 8. 2019
Přítomni:
Za Zvonečky: p.Riegrová p.Hrušková
Za Sluníčka: p.Bydžovská, p.Prokopová,p. Rejchrtová, p. Ing.Vajsarová
Za Kopretiny: p.Riegerová, p.Prokopová, p.Trojtlová
Za Berušky: p.Mgr.Škop
Omluveni:, p.Machová , p.Šilhavá

Legislativa
➢ Reforma financování – platí od ledna 2019
➢ MŠMT vyhlásilo2.kolo - Rozvojový program na překrývání učitelek MŠ – výpočet pro
naši MŠ v prvním kole bylo 0, 038% úvazku , na 2. kolo jsme získali 0,5 % úvazku
➢ Vyhláška o spec. školství a spec. vzdělávání č.27 a č.72. čeká na novelizaci
➢ Nově by se měla dostat do RVP obrana státu – branná výchova
➢ Dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy v ČR - najdete na stránkách MŠMT, obsahuje
120 stran. Klíčovými cíli jsou více peněz na mzdy za kvalitní práci pedagogů, provést
revizi kurikula a podpořit implementaci RVP do škol a zlepšení řízení škol a školských
zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady)
Předškolní vzdělávání
● Společně s MPSV vytvořit efektivní model péče o děti v předškolním věku
● Zvyšovat podíl dětí zapojených v povinném předškolním vzdělávání
● Zkvalitňovat předškolní vzdělávání a eliminovat odklady povinné školní docházky
● Zasazovat se o maximální rozvoj potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti

Připravované změny ve ŠVP a Školním řádě k 1. 9. 2019 – na webu budou
zaktualizovány během září
➢ Připravujeme kritéria pro přijetí dětí do nabízených nadstandartních aktivit - pro
případy, kdy poptávka převyšuje nabídku
Výběr přihlášených dětí do zájmových kroužků je v kompetenci vedoucího daného kroužku.
Zájmové kroužky nenahrazují polední odpočinek, ale jsou určeny dětem, které mají o dané téma
zájem, případně v něm vynikají.
V případě přijetí dítěte do zájmového kroužku a následného zjištění, že dítě není schopno plnit určené
činnosti, má vedoucí kroužku právo, po konzultaci se zákonným zástupcem, dítěti docházku ukončit.

Kritéria pro výběr dětí do výtvarného kroužku:
znalost úchopu nůžek a psacího náčiní
schopnost samostatné kresby jednoduchých tvarů
schopnost střihání po linii
Do výtvarného kroužku se v každé třídě může přihlásit max. 6 dětí. V případě většího počtu
zájemců vybere vedoucí kroužku vhodné děti dle uvedených kritérií.
Obsah hudebního kroužku:
Hudební kroužek bude probíhat dle počtu přihlášených dětí. Pokud počet zájemců dosáhne
minimálně 15 dětí, bude veden jako „ Sboreček Javorníček “, v případě menšího počtu
zájemců se bude jednat o „Hudebně- pohybový kroužek“.

„Veselé pískání s flétničkou“:
Tato aktivita probíhá formou individuální nebo skupinové práce. Maximální počet přijatých
dětí je 12. Lze přihlásit děti od 4,5 let, pokud mají rozvinuté zrakové a sluchové vnímání,
zvládnou jednoduchou rytmizaci a mají rodiče, který s ním bude doma každý den 5 minut
cvičit.
➢ Dojde k úpravě témat TVP ve třídě Zvonečků - sloučení některých témat
➢ Zdražení školného na 400,-Kč
➢ Změna provozní doby( z důvodu žádosti dojíždějících rodičů do zaměstnání mimo Polici
nad Metují a z důvodu přechodu na nové financování školy ) k 1. 9. 2019 – od 6.00
hodin. Prosíme rodiče, aby v případě, že dítě bude chodit takto brzo ráno, přivedli dítě
nasnídané, protože svačina je až 8,30 -9,00 hodin. Doufáme, že také rodiče zváží délku
pobytu dítěte v MŠ - provoz je sice 10 hodin denně, ale dospělí mají pracovní dobu
také pouze 8 hodin max.
➢ Změna v režimu dne – po obědě máme polední klid minimálně 30 minut a jeho délka je
uzpůsobena potřebám dětí

Školné
Předškoláci a děti s OŠD neplatí, pro ostatní se zvyšuje školné o 100 Kč měsíčně, upravte si
prosím k 1. 9. 2019 výši svých záloh.

Personální změny – na místo p. Rutarové nastoupila Petra Frimlová. Pracovní poměr
ukončila Martina Macounová.

Plavání – kurz začne od 5. 2. 2020, cena za kurz by měla být o 100Kč dražší, doprava uvidíme.
Výsledky zápisu do MŠ
Volných míst 28 – k zápisu přišlo 19 dětí. Elektronický předzápis nevyužila ani třetina rodičů.

Výlet Sluníček
Kdo z dětí ze třídy Sluníček byl na výletě na Potštejně, prosíme o dodatečné doplacení částky
25 Kč. Autobusová doprava při vyúčtování zapomněla přičíst DPH. Přesnou částku přineste
prosím do třídy Sluníček. Velmi se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Akcí 2. pololetí – které se uskutečnily
➢ 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.- čarodějnice v MŠ
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8.5.- Den otevřených dveří u příležitosti 40. výročí otevření školy
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
11.6. - výlet Sluníčka zámek Potštejn
12. 6. – návštěva MŠ ze Swidnice
24.6. - rozloučení s předškoláky Pellyho domech
26.6. - vystoupení tanečního kroužku pro rodiče
26.6.- návštěva Zvídálka z Maminy v MŠ

Akce plánované na 1. pololetí roku 2019
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7.9. – Vítání občánků – J.Šedková
11.9.- schůzka rodičů 2. budova
v týdnu od 23.9. – Krakonošova zahrádka
26.9. - kontrolní logopedické vyšetření Mgr.et.Mgr.Rajsová
1.10. – exkurze Berušky DD
2.10. – PPP –schůzka v poradně – Geislerová
3.10. – kontrolní logopedické vyšetření Mgr.et.Mgr.Rajsová
8.10. - pečení jablečných koláčků Sluníčka
10.10.- pečení jablečných koláčků Berušky
10.10.- schůzka rodičů 1. budova
15.10.- divadlo Úsměv – „Naše rodina“
koncem října výlet do polské MŠ ve Swidnici – předškoláci
27.11. – zdobení stromu v DD – 1.budova
2.12.- divadlo Úsměv – „ Cukrářská Barborka“
5.12. – Mikuláš v MŠ
Vánoční besídky pro rodiče – 10.12. Sluníčka,11.12.Berušky,12.12.Zvonečky a Kopretiny
19.12. Kopretiny - divadlo Kollár – „Hvězdička betlémská“
Od 5.2. – předškoláci plavecký výcvik
25.2. – karneval –volné téma

Projekt MAP (Místním akčním plán) - zabývá se rozvojem vzdělávání na území
Náchodska. MŠ je do tohoto projektu zapojena a spolupracuje s p. Mgr. Karlem Turkem
(odborník na analýzy a strategie projektu MAP na Náchodsku), se kterým jsme připravili
„Strategii rozvoje školy“ a zpracovali jsme podrobný popis potřeb školy pro další její další
rozvoj v jednotlivých oblastech vzdělávání např:
➢ rozvoj gramotností
➢ inkluze
➢ jazykové dovednosti
➢ sociální dovednosti
➢ podnikavost, iniciativa, tvořivost
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oblast digitálních technologií
vize strategie rozvoje školy
pedagogický sbor a jeho potřeby
oblast bezpečnosti
oblast spolupráce
administrativa

Vzdělávání učitelek
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Jana Šedková DiS. –„ Tajemství dobré výchovy“
Lenka Šimková –„Kouzlo dotyku“
Bc. Alena Hrušková –„Dyslexie v předškolním věku“
Dana Baláková – „Nápady a náměty k vedení dokumentace“
Dana Baláková –„Změny financování regionálního školství“
Michaela Ficencová DiS. – „Školní připravenost“
Martina Macounová - „Pohybová průprava a tanečky“
Helena Šolcová – „Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem“
Vítková Iveta- „Metody aktivního učení“
P. učitelka Jana Hoffmannová dokončila magisterské studium „Učitelství mateřských
škol“
➢ Helena Šolcová zahajuje studium předškolní pedagogiky na doplnění vzdělání

Materiální vybavení mateřské školy:
Nové myčky nádobí
Vybavení šatny pro zaměstnance
Dovybavení malé učebny

Víčka
Rodina Filípka Hurdálka ukončila sběr plastových víček, proto i my již víčka vybírat nebudeme.

Děkuji všem zástupcům Rady rodičů za spolupráci. Loučíme se s p. Šilhavou, p.
Machovou a p.Trojtlovou

Dotazy, diskuze, připomínky
Dotaz č. 1:Všechny nabízené nadstandartní aktivity jsou estetického rázu, nemohli byste vymyslet
nějaké aktivity typu sportovního, pracovního spíše pro chlapce???
„ Zkusíme se zamyslet, popř. přidáme jako plánovanou aktivitu do projektu MAP “
Dotaz č.2.: Nebylo by možné při příštím nákupu, popř. šití návleků na boty zajistit i větší velikost návleků
– hlavně pro muže?
„Samozřejmě nebude problém, ale děkuji za připomínku, ani nás to doposud nenapadlo “

Zapsala: Baláková Dana

