Zápis ze schůzky rodičů 1.budova - ze dne 10.10.2019
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

Změny ŠVP a školního řádu
 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
Rada rodičů:
Za třídu Sluníčka byli zvoleni:
p. Burešová, p. Linhart
Za třídu Zvonečky byli zvoleni:
p.Bydžovská, p.Šumberová
Vyplňte prosím formulář s číslem účtu, na který Vám vrátíme případný přeplatek ze
stravného – k dispozici u p. učitelky

Organizační informace:
-

-

-

Chválím rodiče především malých a nově nastupujících dětí, že pomohli svým dětem
s adaptací a délku pobytu dítěte uzpůsobili potřebám dětí. Tím jsme se vyvarovali
tomu, že dítě prožívá v MŠ traumatické chvíle a nese si sebou následky po zbytek celé
docházky do MŠ
Rodiče často nechápou, že MŠ není hlídací koutek pro děti, ale vzdělávací zařízení,
které má svůj pevný řád a svá pravidla
Pokud u Vás dojde ke změně trvalého pobytu, pojišťovny, telefonního čísla, ihned nás
informujte.
Je důležité, aby alespoň 1 rodič byl dostupný na telefonu v případě úrazu nebo
onemocnění dítěte
Všechny informace o dění v MŠ najdete na webu www.mspolice.cz – na nástěnce,
kde jsou aktuální informace (pozor dejte na ikony tříd). Dále zde najdete veškeré
dokumenty MŠ (Školní řád, ŠVP, Vnitřní řád školní jídelny aj.). Ve fotogalerii najdete
fotky z různých činností jednotlivých tříd.
Dávejte dětem do šatny náhradní strojení. Všechno strojení prosím podepište –
tepláky, pyžama, trika, boty……
Po schodech do třídy Sluníček a dolů k botníkům chodíme zásadně v bačkůrkách – jde
o vytvoření návyku dítěte z důvodu bezpečnosti
Pokud budou mít děti na ven punčocháče, nechte jim je již ráno na sobě
Nedávejte dětem prstové rukavice pokud si je dítě neumí samo obléknout. Prosíme ,
aby rukavice byly dostatečně dlouhé přes zápěstí a pohodlné pro úchop s druhým
kamarádem na vycházce.
Do MŠ nenosíme žádné hračky, pouze plyšáky!! Plyšáky na spaní prosíme bez zvuku a
bez doplňků, které by dítě mohlo při manipulaci spolknout nebo vdechnout !!
I doma sledujte správný úchop lžíce, starší děti mohou používat i příbor
Pokud dítě omlouváte na www.strava.cz, jsme rádi, když nám zavoláte i do třídy
Rodiče mohou omlouvat dítě na www.nasems.cz, ale tento web neslouží k omlouvání
stravy
Problematické oblasti v podmínkách MŠ dané školním řádem - nemocné dítě v MŠ,
prázdninový provoz , vši - viz. Školní řád.
Do školního řádu jsme museli z důvodu ochrany majetku dát zákaz pobytu dětí na
školní zahradě v době příchodu a odchodu dětí do MŠ a z MŠ

V Polici nad Metují dne 10.10.2019

