Schůzka Rady rodičů ze dne 14. 6. 2021
Přítomní: p.Kozmanová,p.Valchařová, p.Šumberová, p.Kleinová, p.Bydžovská,p.Škop,
p.Burešová, p.Vajsarová, p.Hrušková, p.Prokopová, p.Riegerová

Omluvení: p.Linhart

 Covid 19

-

-

-



Poslední únorový týden byla MŠ uzavřena z důvodu výskytu Covid19.Uzavření trvalo
až do poloviny dubna, kdy se MŠ otevřely nejprve pro děti v povinné docházce a
koncem dubna pro všechny děti.
V době uzavření provozu paní učitelky neměly hezkou placenou dovolenou, jak často
slýcháváme, ale vykonávaly činnosti vyplývající z jejich pracovních povinností, činnosti
související s nepřímou výchovnou prací a další činnosti, které určovala ředitelka školy.
Tady pro informaci uvádím výčet některých z mnoha činností:
Zákonnou povinností pedagogů byla distanční výuka pro děti v povinné docházce.
Distanční výuku jsme nabízeli i pro mladší děti, přesto, že není daná zákonem.
Asistentky pedagoga vyučovaly děti se speciálně vzdělávacími potřebami ve
spolupráci s rodiči také distančně. Výuka vycházela z individuálního nastavení učení
dle potřeb dítěte, např. byla využita online výuka, osobní konzultace v MŠ nebo i
přímo v rodině. Moc chválíme rodiče, kteří s námi spolupracovali a výsledky domácí
práce s dětmi donesli do MŠ nejen ke kontrole, ale i jako zpětnou vazbu k hodnocení
výsledků vzdělávání dětí.
Zaměstnancivyužili čas uzavření provozu k dalšímu vzdělávání (viz další vzdělávání
učitelek)
Aby děti neseděly pouze doma u úkolů a počítačů, nachystaly paní učitelky pro rodiče
s dětmi tři hry, motivující k pohybu a hlavně k pobytu venku. Velký ohlas mělo
putování po Policku a „Putování se skřítkem Jarníčkem“ s plněním různých úkolů a
s možností vytvoření cestovatelského deníku. Velmi nás potěšilo, kolik rodin se do
her zapojilo. Velkou pochvalu mají rodiče, kteří s dětmi vytvořili „Cestovatelský
deník“, své výlety si poctivě zapisovali a dokonce přidali i fotografie. Jednou to bude
krásná vzpomínka pro ně i pro děti.
Před Velikonocemi paní učitelky připravily na školkovém plotě různá povídání a úkoly
týkající se Velikonoc
Všichni zdraví zaměstnanci se podíleli na úklidu a dezinfekci všech prostor MŠ
(včetně kabinetů, knihoven, zahradních domků na hračky), hraček a ložního prádla,
ale také čištění oken.

Stav počtu dětí v MŠ
Do základní školy odchází 30 předškoláků, 6 dětí zůstává na OŠD.
Stužkování předškoláků proběhne na školní zahradě 22. nebo 24.6.2021 od 15.00
hodin. Snažila jsem se spojit se ZŠ, zda by nechtěli poslat na stužkování předškoláků
paní učitelky 1. tříd. Pan ředitel mě ujistil, že plánují pořádat schůzku pro rodiče v ZŠ.
V MŠ se v současné době vzdělává 5 dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.

 zápis do MŠ na příští školní rok
Zápis do MŠ probíhal elektronicky, tuto formu využilo 75% rodičů. Přihlášeno je
25 dětí, z toho 16 dětí dvou – tří letých.

 Inovace školního vzdělávacího programu
MŠMT došlo k závěru, že je třeba ve vzdělávání dětí zařazovat více výuky v ICT
technologiích včetně základů programování a robotizace.Větší důraz bude kladen na
předmatematickou gramotnost dětí. Změnu budou muset udělat všechny školy ve
svých ŠVP. Tato změna s sebou nese ale nemalé finanční prostředky na zakoupení
dostupných ICT pomůcek a robotů.

 Malý zahradník
Pokračujeme v programu Malý zahradník. Nové programy jsouopět volitelné.Naše
děti pracovaly s novým programem Rozvíjej se, semínko, aby se naučily pěstovat
rostliny od semínka a poznaly klíčení rostlinky.

 Pedagogická diagnostika iSophi - výsledky testů zralosti dětí
U předškoláků proběhlo 2. kolo pedagogické diagnostiky, rodiče dostali kromě
výsledků testů i srovnávací test o vývoji svého dítěte. Skupina MAS Stolové hory
uspořádala pro učitelky vzdělávací akci s autory této diagnostiky a nyní máme
objednanou diagnostiku i pro 3-4 leté a 4-5 leté děti, abychom vývoj dítěte mohli
mapovat uceleně od 3 do 6 let.

 Plánujeme:
-

Sluníčka a Zvonečky nahráli vystoupení dětí na kameru a rodiče dostanou informaci,
kde lze tuto nahrávku stáhnout
Výlety letos budou pouze po okolí města Police nad Metují.
30.8. – adaptace nově nastupujících dětí

 Opravy, materiální vybavení
-

-

Výdejna na druhé budově byla vybavena novou kuchyňskou linkou na nádobí.
O prázdninách je plánovaná celková rekonstrukce prádelny MŠ.
MŠ pořídila nové moderní mobilní telefony do tříd, aby je mohly paní učitelky
využívat k výuce online, k focení dětí, ale hlavně k využití dat z aplikace Správy MŠ,
kde lze například hromadně odeslat zprávy rodičům dané třídy.
V souvislosti s bezpečností dětí a v návaznosti na avizované bombové útoky na školy
a školky řešíme ve spolupráci se zřizovatelem zabezpečení školky.

 Spolupráce s Polskem
Spolupráce s Polskem se zastavila kvůli covidovým opatřením a zákazům cestování.
Děti dostaly z Polska dárečky na Velikonoce a my nyní vyrábíme dárky pro kamarády
předškoláky v Polsku, když nemohou přijet.

 Nadstandardní aktivity:
-

-

15.6. – děti z kroužku flétniček vystoupí pro kamarády ze všech tříd, potom si
předáme diplomy a knihy. Děti dostanou za odměnu zmrzlinu. Na webu najdete
záznam z malého koncertu.
Sportovní kroužek – děti od Sokola dostaly dárky a medaile.
Od příštího roku plánujeme otevření kroužků na rozvoj předmatematických
gramotností
Dnes tu byli mladí sportovci z klubu Florbal Náchod s ukázkou sportovních
činností pro děti. Děti dostaly nabídkový leták na příměstský tábor. Do emailu
dostanou rodiče leták, kde nabízí sportovní kroužek pro Vaše dětina příští školní
rok za úplatu. Podrobnější informace najdete v emailu.

 Uzavření MŠ v době letních prázdnin
MŠ bude uzavřena od 19. 7.2021 do 15. 8.2021
Provoz v červenci od 7. 7.2021 a v týdnu od 16. 8. 2021 bude na 1. budově, ve
Zvonečkách budou Zvonečky a Berušky, ve Sluníčkách budou Sluníčka a Kopretiny.
Provoz v srpnu od 23 8.2021 do 31. 8. 2021 bude na 2. budově

 Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole Police nad Metují
MŠ připravuje se zřizovatelem, Městem Police nad Metují, žádost o dotaci z 5. výzvy
PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z. s. 6.4.2021. Mateřská škola může žádat o
dotaci v rámci fiche 7 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V
rámci dotace chce mateřská škola získat finanční prostředky na moderní vybavení v
podobě interaktivní multidotykové obrazovky instalované na mobilním stojanu,
včetně výukového programu a 7 přenosných tabletů, na které se zrcadlí vzdělávací
program a děti tak mohousamostatně pracovat. Díky zakoupenému vybavení budou
moci děti rozvíjet nejen své vědomosti, ale i dovednosti týkající se moderních
komunikačních technologií.

 Další vzdělávání učitelek:
-

Šolcová H. – ukončila studium předškolní pedagogiky v Hradci Králové na Sion
HighSchool
Petra Frimlová dokončila odložené „Studium pro asistenty pedagoga “
Hrušková – dokončila studium předškolní pedagogiky na Sion HighSchool v Hradci
Králové
Hrušková –webinář „Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí do dvou let“
Hrušková –webinář „Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení“
Berková, Ficencová, Šimková - „Rok s diagnostikou iSophi“
Ficencová– „Předmatematická gramotnost – Hajného metoda v praxi MŠ“
Ticháček – „ Kybernetická bezpečnost“ –prakticky orientovaný webinář
Vítková –„Minifestival MŠ“
Baláková – „ Setkání vedení MŠ“ a „Minifestival MŠ“
Baláková - webinář „ Jak inovovat ŠVP“
Geislerová –„Kurz pro logopedické asistentky“
Fulková – kurz „Chůva pro děti před zahájením školní docházky“
Jirmanová – webinář „Zařazování nových potravin do spotřebního koše“
Jirmanová, Scholzová - webinář “ Jak na zdravé svačinky“

Zapsala: Baláková Dana

