Zápis ze schůzky rodičů 2.budova - ze dne 11.9.2019
Počet přítomných rodičů: viz. prezenční listina

Legislativa
➢
➢
➢
➢
➢

Reforma financování – platí od ledna 2019
MŠMT vyhlásilo 2.kolo - Rozvojový program na překrývání učitelek MŠ
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
➢ Připravili jsme kritéria pro přijetí dětí do nabízených nadstandartních aktivit pro případy, kdy poptávka převyšuje nabídku
Přednostně budou vybírány děti předškolní 5- 7 leté, pokud se kroužek nenaplní předškoláky,
budou přijímány děti mladší. 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, nejde o doučovací kroužky.
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 na 2. budově 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 jednoho rodiče, který s ním bude doma
každý den 5 minut cvičit.

„ Logopedická prevence “
Logopedickou prevenci provádějí logopedické asistentky u dětí s nekomplikovanou
vadou řeči pod supervizí SPC v Náchodě. Logopedická asistentka individuálně posoudí,
zda je dítě schopno plnit dané úkoly, zda je dostatečně soustředěné a pozorné. Tuto
prevenci nabízíme rodičům dětí, kteří jsou schopni každodenně s dítětem doma 5 minut
pracovat a dodržují dohodnuté termíny schůzek. V případě nespolupráce má
logopedická asistentka právo činnost ukončit. Tato aktivita je zpoplatněna sazbou 30 Kč
za 1 sezení.
„Kroužek všestranné sportovní průpravy“
Kroužek je určen předškolákům a jeho cílem je:
- všestranný rozvoj hrubé motoriky
- dovednosti s míčem - házení a chytání míče, házení vrchem na přesnost
- skákání přes švihadlo, skoky do dálky
- pohybové hry
- hry na celkovou koordinaci těla
Maximální počet dětí ve skupině je 10 (pokud bude více dětí, vytvoříme dvě pohybově
sourodé skupiny)
Zkušební lhůta je jeden měsíc, hodnotí se, jak se dítě bude schopno přizpůsobit daným
úkolům)
Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 10 do 11:15 hodin. Pokud budou vytvořené dvě
skupiny, bude mít každá skupina kroužek 1 za 14 dní. Kroužek se bude konat podle počasí na
venkovním hřišti, na sídlišti, na víceúčelovém hřišti, v tělocvičně
➢ Došlo k úpravě témat TVP – většin témat zůstává stejná, provedeny pouze drobné
posuny a úpravy:
- Zvonečky sloučení některých témat
- Kopretiny, Berušky - zrušen prosincový výlet do ZOO, protože tato akce nás už
druhým rokem zklamala svou organizací
- Karnevalové téma v únoru – volné téma
➢ 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.

Omlouvání předškoláků:
Předškolní děti v povinné docházce jsou povinni omluvit své dítě z důvodu
nepřítomnosti v MŠ buď písemně na omluvný list, který je k dispozici v šatně anebo přes
internetový portál Naše MŠ.

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 dle nabídky dopravců. Plavání se bude platit na účet školy si 14 dní před
zahájením kurzu na účet školy, VS dostanete od nás ihned po vánocích. Dopravné
pravděpodobně budeme vybírat v hotovosti.

Polsko

- předškoláci se mohou zúčastnit výletu do polské partnerské MŠ ve Swidnici, kterou
plánujeme kolem 20.10.2019. Podmínkou je mít platný cestovní doklad.

Rada rodičů – za třídu Kopretin byly zvolen pouze p. Mgr. Škop – doufáme, že se přihlásí další
zájemce. Třídu Berušek zastupuje p.Mgr.Bydžovská, p.Prokopová, p.Rejchrtová, p. Ing.Vajsarová

Organizační připomínky učitelek :
-

na zahradu dávejte starší oblečení i boty
můžete doma trénovat uzel, případně kličku
hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli mokrému koberci v
zimě!!!
hygiena- začneme čistit zuby- kdo nemá, přinést kartáček a pastu
trénovat doma utírání po stolici
stolování- dávat doma celý příbor, postupně začneme samostatně mazat pomazánku
úchopy- nůžky, pastelky - UKÁZKA - trénovat
předškolákům a dětem s OŠD byl zakoupen pracovní sešit, částku 29 Kč strhneme z fondu
rodičů
do šuplíku penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
sledujte informace na webu, na nástěnce
hlásit změny adresy, telefonní čísla
pyžama v pondělí ráno nenosit do Kopretin, nechat v šatně
příchod do MŠ – do 8:00, přezouvat se, chůze po schodech jedině v přezůvkách
vyzvedávání po obědě - v 12:20 hodin
zahrada MŠ – po vyzvednutí dítěte se tam nezdržovat, opustit ji, nevyužívat herní prvky,
v poledne dodržovat klid na chodbě i zahradě
jídelna - používání příboru (i doma), ne jen vidlička

V Polici nad Metují, dne 11.9.2019

