Zápis ze schůzky rodičů 1.budova - ze dne 8.3.2022
Počet přítomných rodičů: 30 rodičů - viz. prezenční listina

Adaptační režim:
Letošní adaptace díky velké nemocnosti dětí a koronavirovým karanténám probíhala velmi
zdlouhavě.
Zvonečky:
Chválím rodiče především malých a nově nastupujících dětí, že pomohli svým dětem ve
spolupráci s námi s adaptací a délku pobytu dítěte uzpůsobili potřebám dětí. Tím jsme se
vyvarovali tomu, že dítě prožívá v MŠ traumatické chvíle a nese si s sebou následky po zbytek
celé docházky do MŠ. Pokud by tomu tak nebylo, je téměř nemožné, aby dítě pobyt v MŠ
zvládlo. Ve Zvonečkách adaptaci zvládly všechny děti.
Sluníčka
Tato třída je letos naší velkou raritou, převažují chlapci a celkově je třída plná individualit a
osobností. Třída je složena ze dvou skupin. Děti, které přišly ze Zvonečků a 9 nových dětí,
které přišly přímo z rodin. Dvě děti adaptaci nezvládly. Jedno dítě je ve třídě s asistencí.
Nejvíce problémů je s dodržováním režimu dne, s dodržováním předem domluvených
pravidel (což je dáno rozdílným nastavením pravidel doma a ve školce), dále pak s jídlem a
v neposlední řadě s osobní hygienou.

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 a starají se o ně 3 asistentky pedagoga.

Projekty
„Obědy do škol“ – využívá 5 dětí
„ 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.

Investice, opravy
Na letošní rok máme schválený 1. mil. Kč na investici na 2. budově – oprava a renovace
prádelny, sociálního zařízení v letním vchodě a výdejny, včetně chodeb.

Prázdninový provoz
Organizaci školního roku 2021-22 najdete v šatně na nástěnce a na webu školy
v dokumentech. Nejbližší prázdniny jsou 14. 4. 2022 – prázdniny velikonoční.
Uzavření provozu v době hlavních prázdnin plánujeme od 18. 7.2022 do 12. 8. 2022.

Prázdninový provoz je problematický obzvláště pro malé děti, protože v tyto dny spojujeme
provoz tříd a ve třídě nebývá někdy ani jejich třídní učitelka, vždy pracují učitelky
s nejmenším počtem dnů dovolené. Některé méně adaptabilní děti s tím mívají velký
problém. Vždy prázdniny avizujeme dopředu a zjišťujme počet dětí. Chápu, že pro pracující
maminky je to někdy problém řešit dovolenou dle prázdnin, ale přesto vždy zvažte, zda tuto
situaci dítě zvládne.

Omlouvání dětí

Naše MŠ – internetová aplikace

Letáky k této aplikaci jsou v papírové podobě k dispozici u třídních učitelek, ke stažení je
tento leták 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.
 Vaše přihlašovací jméno jste dostali v papírové podobě – kdo nebyl na schůzce
rodičů, je k vyzvednutí ve třídě.
 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. Ten kód si nemažte, budete ho dále využívat ke svému přihlášení.
 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
telefonicky ani sms zprávou.

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

Od ledna k nám nastoupila nová paní kuchařka Iva Trýznová. Paní Hana Scholzová
odešla do důchodu.

Rada rodičů v MŠ:
Za třídu Sluníčka byli zvoleni: p. Valchařová, p. Kollertová, p. Hejnyšová
Za třídu Zvonečky byli zvoleni: p. Jirmanová, p. Jelínek, p. Klimešová

Plánované akce
 14. 3. - Sluníčka – návštěva knihovny – přiveďte své děti do 8 hodin, máme
domluvený čas na 9. hodinu, děti se musí ještě nasvačit.
 Polickem s rodiči – březen až červen-výlety dětí s rodiči
 6. 4. – focení dětí v MŠ – třídní foto i jednotlivci
 25. 4. – divadlo Matýsek v MŠ – pohádka „ Břichbulín aneb cesta do země skřítků “
 1. 6. – „ Dotkni se křídel “ – program pro děti s dravci
 3.5. - Sluníčka – Integrovaný záchranný systém - program Policie ČR pro děti
 8. 6. - Sluníčka - Dopravní výchova – program Policie ČR pro děti
 14.6. - Výlet -Bošina

Organizační informace:
-

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.
Dávejte dětem do šatny náhradní strojení. Všechno strojení a obuv prosím podepište.
Po schodech do třídy Sluníček a dolů k botníkům chodíme zásadně v bačkůrkách – jde
o vytvoření návyku dítěte z důvodu bezpečnosti.
Prosíme, nesvlékejte děti dole u botníků, ale až v šatně.
U starších dětí trénujte správný úchop tužky a nůžek.
I doma sledujte správný úchop lžíce, starší děti mohou ve školce používat i příbor-celý
příbor, ne jen vidličku (ale musí nejprve zvládnout správný úchop lžíce).
Veďte děti k samostatnosti při sebeobsluze, učitelka samozřejmě pomůže dítěti, ale
nemůže svlékat, oblékat a krmit 20 dětí najednou.

Děkuji rodičům:
-

Děkuji rodičům, že s námi spolupracují a respektují pravidla a řád mateřské školy.
Děkuji rodičům za vstřícnou komunikaci při řešení jakýchkoliv problémů.
Děkujeme, že Vašim dětem přinesete do MŠ co je třeba např. zeleninu, ovoce, masky
na karneval apod.
Děkujeme, že do školky nevodíte nemocné děti.
Děkujeme manželům Gloserovým za sponzorský dar – nákup pomůcky pro rozvoj
grafomotoriky „Velké provlékání “.
Děkujeme panu Karlovi Klimešovi za sponzorský dar- nákup molitanových balónků na
cvičení s dětmi.

V Polici nad Metují dne 8. 3. 2022

