Zápis ze schůzky rodičů na 2. budově - ze dne 12. 10. 2021
Počet přítomných rodičů: 22 ze 47 - viz. prezenční listina

MŠ v září:
K 1. 9. 2021 máme zapsaných 88 dětí – předškoláků je letos relativně méně, celkem 25,
z toho 4 dětí s OŠD. Dále máme 22 dětí 3- 4 letých, 21 dětí 4- 5 letých a 20 dětí 2-3
letých.
6 - ti dětem byla přiznána podpůrná opatření, pracují s nimi 3 asistentky pedagoga.

Projekty

• „Obědy do škol“ – využívají letos 3 děti
• „ Šablony III“ – využito na personální podporu školního asistenta na 50% úvazku
na 15 měsíců – jeho náplní je práce a komunikace s rodinami dětí se SVP.
Vypracovává individuální vzdělávací plány, řeší administrativu a komunikaci
s PPP, SPC, klinickými logopedy a psychology.

Legislativa:

• S účinností od 1. září 2021 mají cizinci v mateřských školách v povinném předškolním
vzdělávání nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do
základního vzdělávání. U mateřských škol s vyšším zastoupením cizinců (více než 4
děti-cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa
poskytovaného vzdělávání) budou za tímto účelem vytvořeny skupiny pro jazykovou
přípravu a těmto mateřským školám bude jazyková příprava v rozsahu jedné hodiny
týdně finančně zabezpečena.
• Se změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se s účinností od 1. 7.
2021 upravují finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky
o školním stravování.

Změna v ŠVP
ŠVP – úprava ŠVP se týkala především úpravy nových legislativních změn formou dvou příloh
č. 3.11. ( jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka) a č. 3.12. distančního
vzdělávání v MŠ.

Změna ve školním řádu
Ve školním řádu došlo k doplnění článku IV. bod 2 „Zajištění ochrany zdraví dítěte“. Stále se
potýkáme s problémem, že nám rodiče vodí do MŠ děti nemocné, nedoléčené, s příznaky
nemoci. Rodiče, kteří své dítě řádně doléčí, si naopak stěžují, že jejich sice doléčené, ale
imunitně oslabené dítě po příchodu do MŠ díky těmto nedoléčeným dětem znovu onemocní.
Proto jsme doplnili školní řád s informací o tom, kdy dítě do MŠ smí a kdy ne (zpracováno na
základě odborné publikace Mgr. Pavlíny Miltové).
Připomínám, že školní řád je závazný dokument pro všechny rodiče a za jeho nedodržování
hrozí ukončení docházky dítěte do MŠ (§35 školského zákona 561/2004 Sb.).

Změna ve vnitřním řádu ŠJ
Zde došlo k úpravě ceníku stravného od 1. 7. 2021

Investice, opravy
Letos jsme neuskutečnili z finančních důvodů rekonstrukci prádelny, výdejny a
sociálního zařízení v letním vchodě.
V současné době probíhá oprava nátěru na zadním únikovém schodišti.

Zabezpečovací zařízení školy
Koncem měsíce října by měla firma Z-Ware s.r.o. z Brna namontovat v MŠ zabezpečovací
zařízení školy. Rodiče si od nás zakoupí za 100 Kč čip, kterým se dostanou do MŠ a po
ukončení, pokud nám čip vrátí v pořádku, jim bude záloha 100 Kč vrácena. Nahlaste si,
prosím, paní učitelce, kolik čipů budete potřebovat.

Nadstandardní aktivity:
Nově otevíráme nadstandartní aktivitu „Povídání s opičkou Jájou“(zaměřeno na rozvoj
řeči). Povede paní asistentka Geislerová.
Další aktivita je zacílena na rozvoj matematické gramotnosti – „Bystré hlavičky“ pod
vedením paní učitelky Ficencové, která bude využívat prvky Hajného metody pro
předškolní děti.
Původně nabízené Hrátky s rytířem byly trenéry zrušeny.

Omlouvání předškoláků:

Naše MŠ
Předškolní děti v povinné docházce jsou zákonní zástupci povinni omluvit z důvodu nepřítomnosti
v MŠ buď písemně na omluvný list, který je k dispozici v šatně anebo přes internetový portál Naše
MŠ. Letáky jsou k dispozici u třídních učitelek nebo na webu v sekci dokumenty.

Jak to funguje:
• z aplikace Správa MŠ sekce Matrika se nám načtou děti do aplikace Naše MŠ
• zákonným zástupcům založíme účty (Beruškám již byli účty založeny,
Kopretinám založíme zítra)
• Vaše přihlašovací jméno jste dostali v papírové podobě, Kopretiny dostaly dnes
• přihlásíte se na www.nasems.cz, do přihlašovacího jména zadáte kód, který jste
obdrželi od nás a do kolonky heslo zadáte kód, který Vám přišel na mobilní
telefon.
• zákonný zástupce se bude moci ihned přihlásit do svého účtu, pro který již bude
mít takzvaně napárováno své dítě, takže ihned může začít využívat. Zákonní
zástupci mohou aplikaci využívat ve webovém prostředí www.nasems.cz a nebo
si ji rovnou stáhnout do svých telefonů (App Store, Google Play).
• Omluvené dítě se ukáže třídní učitelce v třídnici a již dále nemusíte omlouvat.

(ale pozor- tato aplikace Vám neomluví stravu)
Stravu si rodiče omlouvají i přihlašují vždy sami na www.strava.cz
Personální změny

Letos došlo pouze k přesunu asistentky Petry Frimlové do Berušek, nahradila odchozí
Báru Trojtlovou. Po mateřské dovolené se vrátila Káťa Važanová, která je asistentkou
pedagoga v Kopretinách.

Pedagogická diagnostika + seminář pro rodiče
Naše MŠ využívá pedagogickou diagnostiku iSophi nejen pro předškoláky, ale letos
poprvé provádíme tuto diagnostiku i s dětmi 3-4 letými a 4- 5 letými. Diagnostika se
provádí 2x do roka. Rodiče od nás dostanou výstup z této diagnostiky, aby věděly, v
které oblasti je třeba dítěti pomoci.
Vzhledem k tomu, že naše MŠ využívá tuto pedagogickou diagnostiku, předkládáme
pozvánku koordinátorky MAPU na setkání v rámci 2. rodičovské kavárny, jež se bude
konat ve středu 20. října 2021 od 17.00 do cca 18.30 h v budově TJ Velké Poříčí (šedá
budova vedle Úřadu městyse).
Hlavním tématem setkání bude podpora školní připravenosti dítěte ze strany rodičů
a mateřské školy.
Setkání s rodiči je zaměřeno na téma:
• zjišťování a podpory připravenosti dětí na školní docházku.
• kterých oblastí je důležité si ve vývoji dítěte všímat, než se začne učit číst, psát a
počítat
• jak je sleduje a zaznamenává mateřská škola
• co všechno mohou záznamy učitelů o školní připravenosti dítěte říci rodičům
• ukážeme si také, jak lze jednotlivé oblasti rozvíjet v domácím prostředí, a to
systematicky, krok po kroku.
Lektorky tohoto setkání jsou autorky pedagogické diagnostiky iSophi - Mgr. Martina
Švandová, PhD a Mgr. Simona Pekárková, PhD.
Přihlašovat na setkání se můžete na stránce: https://forms.gle/k7e3wnwoviA8c7SW9
Plakátek najdete na webu školy a na nástěnce.

Plánované akce na 1. pololetí
•
•
•
•

16.10. – Vítání občánků – K. Berková
7. - 8. 12. – vánoční výstava v MŠ ve spolupráci s ostatními školkami a Maminou
3. 12. - Čert s Mikulášem v MŠ
Od 10. 2. – Plavání – vždy ve čtvrtek – cena za výuku by měla být stejná jako vloni,
tj. 1100 Kč za kurz 10 lekcí. Bohužel, nejsme schopni určit částku na dopravu,
která se odvíjí od počtu zúčastněných a cen dopravce, počítáme ale s předběžnou
minimální částkou také 1000 Kč. Plavání se bude platit na účet školy asi 14 dní
před zahájením kurzu na účet školy, VS dostanete od nás ihned po Vánocích.
Dopravné budeme vybírat v hotovosti.
• 1.3. – karneval – Sluníčka, Zvonečky, Kopretiny - volné téma, Berušky - řemesla

Polsko

-

spolupráce se swidnickou MŠ zatím zrušena – komunikace probíhá pouze

poštovní cestou, posíláme si pozdravy a drobné dárky pro děti v době Velikonoc a Vánoc

Rada rodičů – Kopretiny zastupuje Mgr. Bydžovská, p. Kozmanová, p. Šumberová
Ve třídě Berušek jsou zástupci p. Mgr. Škop, p. Linhart, p. Havlíčková
Schůzka Rady rodičů bude v druhé polovině listopadu.

Roušky
Prosíme rodiče, aby v prostorách MŠ nosili roušky!!!! Není to nařízení MŠ, ale nařízení
Ministerstva zdravotnictví a proto jej, prosím, respektujme. Jde o zdraví nás a o zdraví
našich -Vašich dětí.

Organizační připomínky učitelek :
-

na zahradu dávejte starší oblečení i boty
dohlédněte, aby měly děti v šatně náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo)
můžete doma trénovat uzel, případně kličku
hlídat přezouvání- nenosit dětem boty, aby si samy vytvořily návyk kvůli
mokrému koberci v zimě!!!
čistit zuby- z důvodu epidemiologických opatření zatím čistit zuby nebudeme
trénovat doma utírání po stolici
stolování- dávat doma celý příbor (ne pouze vidličku)
úchopy- nůžky, pastelky - UKÁZKA - trénovat
předškolákům a dětem s OŠD byl zakoupen pracovní sešit, částku strhneme
z fondu rodičů
do šuplíku prosíme penál, ořezávátko a pastelky (raději silnější trojhranné)
hlásit změny adresy, telefonní čísla
příchod do MŠ – do 8.00 hodin
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

V Polici nad Metují, dne 12. 10. 2021

