Zápis ze schůzky Rady rodičů ze dne 17. 6 .2020
Přítomni:
Za Zvonečky: p. Šumberová
Za Sluníčka: p. Linhart, p. Burešová, p. Riegrová
Za Kopretiny: Mgr. Škop
Za Berušky: p. Prokopová, p. Rejchrtová, Mgr. Vajsarová
Omluveni: Mgr. Bydžovská, p. Hrušková

Legislativa
Od 1. září 2020 mělo začít platit nové ustanovení, že v případě většího počtu dvouletých dětí
bude ve třídě mateřské školy kromě učitelky další nepedagogický pracovník, například chůva.
Ministr školství Robert Plaga ale nyní předkládá vládě novelu vyhlášky, která daný paragraf ruší.
Zatímco v dětských skupinách jsou nyní tři dospělé osoby na 13 a více dětí, v mateřských školách
je pouze jedna učitelka na 23 dětí, což je celostátní průměr, často se třídy mateřinek naplňují až
do maxima 28 dětí.
Od vyhlášky, která byla schválena již před čtyřmi roky a měla vejít v účinnost letos v září, si
učitelky mateřských škol slibovaly významnou pomoc ve své náročné práci. Mnohdy totiž mají v
jedné třídě děti od dvou do šesti let. Pokud by se chůva věnovala nejmladším dětem, mohla by se
učitelka více soustředit na vzdělávání předškoláků.
Problematické je i další ustanovení vyhlášky, které mělo původně mateřským školám pomoci, ale
naráží na špatné nastavení nového financování regionálního školství. To začalo platit v letošním
roce. Při stanovení peněz na pedagogické pracovníky již nerozhoduje počet dětí ve škole, jak
tomu bylo v minulých letech, nýbrž délka provozu mateřské školy, počet tříd a další kritéria.
Ředitelka je stále počítána jako pedagogický pracovník s plným úvazkem hodin přímé
pedagogické činnosti, přestože tomu tak v praxi není. Pokud se jedná o platy kuchařek a
uklízeček, je ovšem počet dětí klíčový. Takže snížením počtu dětí přijde škola o část peněz pro
všechny provozní zaměstnance.
Vyhláška stanovuje, že za každé dítě do tří let se ve třídě sníží celkový počet dětí o dvě.
Maximálně lze tímto způsobem snížit v jedné třídě počet dětí o šest. Snížení počtu dětí ale není
škole nijak finančně kompenzováno. V důsledku to může znamenat, že děti do tří let, kterých je
v současnosti v mateřských školách přibližně 45 000, nebudou jejich ředitelky raději přijímat
vůbec, takže nakonec zůstanou doma.
Další snížení počtu dětí ve třídě by mělo být tam, kde se vzdělávají děti se SVP – za každé takové
dítě by se měl počet snížit o jedno dítě, nevztahuje se na děti v povinné docházce.

Akce plánované na 2. pololetí roku 2020
Všechny akce v 2. pololetí byly z důvodu pandemie COVID -19 zrušeny.

Stužkování a rozloučení s předškoláky se bude konat 23. 6. v 15 hodin.
Místo konání bude podle počasí, buď zahrada školy, nebo sál v Pellyho domech, (v případě
konání akce na sále budou muset mít všichni účastníci roušku). Pokud se sejdeme na zahradě,
bude pro vás nachystané malé občerstvení a děti si zde po programu budou moci ještě
naposledy pohrát. Konečnou informaci najdete na našich stránkách v pondělí 22. 6. Akce je
pouze pro děti, které odchází po prázdninách do školy. Z hygienických důvodů je rozloučení
pouze pro jejich rodiče.

Školné
Školné za měsíce duben a květen bylo rodičům prominuto. Připomínám, že o prázdninách se
platí polovina školného, což je 200,-Kč za měsíc. Školné je prominuto dítěti, které ani jeden
den v měsíci červenci a v srpnu nenavštěvuje MŠ.

Zápis do MŠ
Termín zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020 -2021 byl 4. 5. 2020, letos využilo
předelektronický zápis 90% rodičů. Přihlášeno bylo 28 dětí, z toho dva předškoláci, tři děti 4-5
leté, sedm dětí 3-4 letých, deset dětí 2-3 letých. Bylo vydáno pouze 1 rozhodnutí o nepřijetí u
dítěte, které nesplňovalo podmínku dovršení 2 let věku. Pět žádostí bylo vzato zpět z důvodu
umístění v jiné MŠ. Pro nově nastupující rodiče bude připraven poslední týden v srpnu
adaptační den od 9 -11 hodin.

Zápis do ZŠ
Do školy by mělo jít 32 dětí, 8 dětí má OŠD. Celkem nových předškoláků bude od září 2020
37, takže budou rozděleny do tříd Kopretin a Berušek.

Plavání
Vraceli jsme v dubnu peníze za dopravu, bohužel stále není vyúčtování za plaveckou výuku.
Paní Libnarová, která měla plaveckou školu na starost, dostala v březnu výpověď a má to na
starost p. Endlerová. Před měsícem mi volala, že vyúčtování bude, ale stále není. Peníze
odešleme na Váš účet hned, jakmile přijde z Veby faktura .
Pan ředitel Veby p. Pávek mi psal v osobním dopise, že výuka bude v Broumově pokračovat a
že by se s námi rád sešel. K tomu zatím nedošlo, pouze máme informaci, že plavání bude od
září pokračovat ve stejném režimu jako dosud. Informace sledujte na webu školy.

Personální změny
K 1. květnu odešla J. Šedková na MD, p. Hrušková byla přeložena na 1. budovu jako asistentka
k nově diagnostikovanému dítěti se SVP a do června bude doplňovat úvazek učitelky. P.
Frimlová po ní převzala asistenci v Beruškách. Na úklid byla přijata p. Podlešáková.

Letní prázdniny v MŠ 2020
Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena od 20. 7. 2020 do 16. 8. 2020. Provoz
bude obnoven 17. 8. 2020, budeme zjišťovat docházku dětí a provoz bude částečně omezen
dle počtu přihlášených dětí. K dispozici máte nabídku příměstských táborů.
V červenci bude provoz probíhat na 1. budově, v srpnu na 2. budově.

Mapa školy
Po delší době bych si ráda udělala zpětnou vazbu fungování školy, a proto jsem se rozhodla
dát prostor pro vyjádření Vašich názorů. Ve spolupráci se SCIEM jsme vytvořili dotazník jak pro
rodiče, tak i pro zaměstnance školy, který bude pro mě zpětnou vazbou, co děláme dobře a
naopak dalším impulzem zaměřit se na oblasti, kde je třeba něco změnit.
Anonymita: Šetření bylo připraveno tak, abyste mohli Vy i moji zaměstnanci své názory
vyjádřit bez obav ze zneužití.
Zveřejnění dotazníku bude ihned po zpracování dáno na vědomí rodičům a samozřejmě Vás
s jeho výsledky podrobně seznámím na příští Radě školy.

Vzdělávání učitelek
Celoživotní vzdělávání a další samostudium :
Mgr. Jana Hoffmannová „ Základní typy reagování dítěte“
Michaela Ficencová, DiS. „Hodnocení a sebehodnocení dětí “
Filip Ticháček – „Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti“
Dana Baláková –„ Jak na I KAP II“- jedná se o akční plán rozvoje vzdělávání všech stupňů škol,
od mateřinek až po vysoké školy – finanční podpora by měla být od 1. 1. 2021. KAP mapuje, o
které aktivity by měly školy největší zájem. Jedná se o tyto aktivity:
1) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
2) Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální)
3) Digitální kompetence
4) Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce se zaměstnavateli
5) Rozvoj kariérového poradenství
6) Podpora gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost
7) Rozvoj škol jako center celoživotního učení
Pro naši MŠ by určitě připadala podpora polytechnického a digitálního vzdělávání.
Dana Baláková a Iveta Vítková
Minifestival MŠ ve Velkém Poříčí, pořádané MAS Stolové hor. Během dne probíhaly
workshopy pro pedagogy a odpoledne bylo zpřístupněno veřejnosti a rodičům. Mateřské
školy zde měly prostor pro prezentaci svých škol, jak audiovizuálně, tak i výstavou prací svých
žáků a fotografií. Jen škoda, že těch rodičů bylo tak málo. K vidění bylo spousta hraček,
pomůcek na rozvoj řeči, pohybu, všech gramotností a pracovní a manuální zručnosti.
V nabídce dále byly knihy, digitální hry. Děti si mohly vyzkoušet spousty výtvarných a
rukodělných technik.
V době uzavření provozu MŠ využily některé paní učitelky on- line webináře:
Iveta Vítková - Stres a zvládání stresových situací“ a „Dyslálie – jak učit hlásku L, R, Ř
Lenka Šimková – „ Logopedické chvilky v MŠ“ - prakticky
Helena Geislerová - „ Dítě s vývojovou dysfázií“
Zvyšování kvalifikace:
H. Šolcová – pokračuje ve studiu předškolní pedagogiky
P. Frimlová – zahajuje studium pedagogiky pro MŠ a asistenty pedagoga, měla původně začít
v květnu, ale z důvodu COVID 19 bylo posunuto na září – únor

Materiální vybavení a opravy v mateřské školy:
Vybavili jsme MŠ:

Pro provozní personál:
- Nová sušička prádla
- Nové multifunkční vysavače
- sušička prádla
Pro děti:
- mlhoviště
- nové povlečení 2. budova
- nový stůl pro hru dětí Sluníčka
- dětské lavičky na šk. zahradu
- spousta pomůcek a her do kabinetu, které budou využívány hlavně při vzdělávání dětí
- interaktivní podlaha
Pro pedagogy:
- ze Šablon II byl pořízen nákup softwaru včetně doplňků – dvou tabletů, pracovních
listů a pomůcek na pedagogickou diagnostiku dětí, jejímž výstupem bude i barevné
hodnocení vývoje dítěte v jednotlivých oblastech pro rodiče. Test budeme provádět 2x
do roka, aby byl zřetelný vývoj dítěte. Pedagogové zde najdou i celkový výstup celé
třídy jako celku a jmenovitě zjistí, na co je třeba se s kterou skupinou dětí více zaměřit.
Tento podobný test je prováděn v PPP.
- digitální kamera (využití při individuálním vzdělávání a na akcích školy)
- tiskárna do ředitelny
- kopírka do učebny
V době uzavření provozu MŠ z důvodu pandemie jsme vymalovali suterén chodby na 2.
budově, včetně přilehlých prostor, skladů potravin a prádla, prádelny, sušárny, rozvodny
topení. V tělocvičně jsme odstranili staré plechové garnyže a vyměnili za nové dřevěné. Paní
uklízečky vydezinfikovaly kompletně celou MŠ a za pomoci učitelek byla vyčištěna všechna
okna.
Plánujeme:
- modernizace sociálního zařízení v letním vchodě na 2. budově a malování chodby v suterénu
školy
- multifunkční sestavu na školní zahradu, nový chodník podél MŠ a vybudování venkovního
osvětlení – bohužel nebylo schváleno do rozpočtu zřizovatele

Prosíme rodiče:
•
•
•

Prosíme rodiče, aby stále ve vnitřních prostorech MŠ používali roušky !!
Rodiče dětí, které odchází do ZŠ prosíme, aby si nezapomněli zrušit trvalé příkazy na
stravné od září popř. od června, pokud nebudou děti chodit v době letních prázdnin
Rodiče budoucích předškoláků žádáme, aby si od září trvalé platby ponížili o školné
400,-Kč.

Dotazy, diskuze, připomínky
Bez dotazů a připomínek
Na závěr členové Rady školy shlédli ukázku práce s novou interaktivní tabulí.
Zapsala: Baláková Dana

