Zápis ze schůzky Rady rodičů ze dne 12. 11. 2019
Přítomni:
Za Zvonečky: p.Šumberová
Za Sluníčka: p.Linhart, p.Hrušková, p.Burešová
Za Kopretiny: p.Mgr.Škop
Za Berušky: p. Prokopová, p. Rejchrtová
Omluveni: p. Mgr.Vajsarová, p.Mgr.Bydžovská, p.Riegrová

Akce plánované na 1. pololetí roku 2019
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26.11. – Kopretiny budou péct cukroví se seniory z DPS
28.11. – zdobení stromu v DD – 1. budova
2.12. - divadlo Úsměv v MŠ – „Cukrářská Barborka“
5.12. - Mikuláš v MŠ – ve třídách Sluníčka, Berušky a Kopretiny bude chodit p. Hušek s p.
Huškovou. Zvonečky budou mít Mikulášské dopoledne.
Vánoční besídky pro rodiče – 10.12. Sluníčka ve 14,30 hod., 11.12. Berušky v 15,00, 12.12.
Zvonečky ve 14,30 hod. a Kopretiny v 15,15 hod.
19.12. – divadlo Kollár – Kopretiny, pohádka „Hvězdička betlémská“
10.1. – Kopretiny „Projektový den“, plně hrazený z finančních prostředků Šablony II,
zaměřen na téma Odpady, jedná se o edukační program, který zajistí lektor Malé
technické univerzity z Hradce Králové
Od 5.2. – předškoláci plavecký výcvik. Rodiče zaplatí do konce ledna částku 1100,- Kč na
účet školy (číslo účtu mateřské školy: 78 – 8859920287 / 0100). Po Vánocích od nás
dostanete lístek s číslem účtu a s variabilním symbolem. Tato částka bude odeslána
Plavecké škole v Broumově po vystavení faktury. Zálohovou částku na dopravu (asi
předběžně 1000,-Kč) uhradíte v hotovosti u p. učitelky na vystavený příjmový doklad. Po
zaplacení částky a rozpočítání ceny dle počtu dětí, bude případný přeplatek samozřejmě
vrácen zpět.
25.2. – karneval – volné téma

Vánoční prázdniny v MŠ
Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23.12.2019 do 1.1.2020. Provoz
bude obnoven 2. 1. 2020, ale jelikož školy mají ještě prázdniny, budeme zjišťovat docházku
dětí a provoz bude částečně omezen dle počtu přihlášených dětí.

ŠJ
od 1. ledna budeme muset přistoupit ke zdražení stravy v MŠ z důvodu nárůstu cen potravin.
Zvyšte si prosím své zálohy na stravné.

Platby za školné a stravné od 1.1.2020
Dopolední svačina:
8,00 Kč
Oběd:
23,00 Kč
Odpolední svačina:
7,00 Kč
Celkem
38,00 Kč
Děti, které dovrší v daném školním roce 7 let ( děti s OŠD)

Dopolední svačina:
Oběd:
Odpolední svačina:
Celkem

9,00 Kč
25,00 Kč
7,00 Kč
41,00Kč

Výše stálých plateb:
Děti s celodenní docházkou – 870,-Kč záloha na stravné a 400,-Kč na školné - celkem
provedená platba = 1270,-Kč
Děti s polodenní docházkou – 710,-Kč záloha na stravné a 400,-Kč na školné - celkem
provedená platba 1110,-Kč
Děti předškolní s celodenní docházkou – 870,-Kč (školné neplatí)
Děti předškolní s polodenní docházkou – 710,- Kč (školné neplatí)
Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné
Celodenní docházka: - záloha na stravné - 940,-Kč (školné neplatí)
Polodenní docházka – záloha na stravné – 780,-Kč (školné neplatí)

Nadstandartní aktivita:
Sportovní kroužek – vede p. učitelka Berková. Tento kroužek je velmi dynamický, proto
počítejte s tím, že v tento den budou Vaše děti více unavené, takže doporučuji zvolnit
odpolední aktivity a dopřát dětem více spánku.

Vzdělávání učitelek
1) Kateřina Berková DiS –Inovace v řízení TV v mateřských školách aneb pohybem ke zdraví
dětí – říjen 2019
2) Dana Baláková a Mgr.Jana Hoffmannová –„Podpora autoevaluace pro vedoucí a
pedagogické pracovníky s využitím systému InspIS“ – tvorba ŠVP – říjen 2019
3) Bc. Alena Hrušková - „ Komunikační a psychické problémy dětí bez hranic “- listopad 2019
4) Helena Geislerová - „ Specifické požadavky na výchovu dětí předškolního věku se zrakovým
postižením “ – listopad 2019
5)Jana Šedková, DiS. – „Muzikofiletika pro 2 leté děti v MŠ“ – listopad 2019
6) Mgr. Jana Hoffmannová „Základní typy reagování dítěte“- listopad 2019
7) Michaela Ficencová , DiS. Hodnocení a sebehodnocení dětí – prosinec 2019
8) Filip Ticháček – „Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti“ –
leden 2020

Sponzoři
Paní Melicharová věnovala hračky (žehlicí prkno, žehličku, 4 ks panenek Barbie) a didaktickou
hru Logicco Piccolo
Pan Bárta starší vyrobil a věnoval na zahradu hmyzí hotel, který bude mít využití
v environmentálním vzdělávání dětí.
Martin Hruška výtvarně zpracoval podklady do akce pro rodiče a děti „Putování okolo Police “.

Materiální vybavení mateřské školy:
Plánujeme na příští rok:
- modernizace sociálního zařízení v letním vchodě na 2. budově
- nový chodník podél MŠ a vybudování venkovního osvětlení

- multifunkční sestavu na školní zahradu
- ICT výuka - interaktivní podlaha

Prosíme rodiče
1) Kdo by nám ušil nějaké oblečky pro barbínky ???
2) Při příjezdu do MŠ využívejte parkoviště a neparkujte nám na chodníku a před bránou,
protože do MŠ pak nemůže zajet velké auto se zásobováním anebo bráníte odvozu
odpadu.

Dotazy, diskuze, připomínky Proč některé děti nemohou být přijaty do kroužku z důvodu
kapacity a některé jsou i ve více kroužcích ??
Vlastně odpověď je přímo v dotazu samém. Kroužky jsou především pro předškoláky, protože
ti již svým vývojem splňují kritéria přijetí do kroužku (pozornost, vnímání, motorika, pracovní
návyky, sociální zralost, nejsou tak unavitelní…….). Kroužek musí mít omezenou kapacitu, aby
mohl pedagog individuálně s dětmi pracovat a tvořit, což právě není možné při velkém počtu
dětí ve třídě.
Z minulé Rady rodičů splněny oba požadavky, týkající se nadstandartní aktivity neestetického rázu a
problematiky velikosti návleků na boty.

Zapsala: Baláková Dana

