Schůzka Rady rodičů ze dne 29. 3. 2022
Přítomní: p. Kozmanová, p. Valchařová, p. Šumberová, p. Bydžovská, p. Škop,
p. Jirmannová, p. Jelínek, p. Klimešová, p. Kollertová, p. Hejnyšová

Omluvení: p. Havlíčková , p. Linhart

 Legislativa:
-

-

Od 14. 3. - skončila povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách
Přijímání ukrajinských dětí:
Pro tyto děti jsme povinni vyhlásit zvláštní zápis. Termín je stanoven na 17.6. -21.6.
2022. Rodiče ukrajinských dětí musí doložit potvrzení o vízu za účelem strpění,
adresu přechodného pobytu a doklad o očkování. Všechny informace a doklady jsou
těmto lidem k dispozici dvojjazyčně.
MŠMT stanovilo v rámci Národního plánu obnovy 3. 1. rozdělení finančních
prostředků z Evropské unie na program „Inovace vzdělávání v kontextu digitalizace “.
V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými
digitálními technologiemi. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky
pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např.
robotické stavebnice, 3D tiskárny a pera, tablety, notebooky, chromebooky. Současně
s tím je zapotřebí, aby školy byly podpořeny metodicky a na školách byly funkční a
bezpečné sítě. Výše příspěvku je 8000 na jeden úvazek pedagoga – což u nás je 8
úvazků. Ještě nevíme, jak to bude s finanční podporou pro ICT pracovníka v MŠ,
protože nelze tento systém udržovat bez odborníka.
Naši pedagogové a pedagogové z okolních MŠ budou zatím seznámeni a zároveň
proškoleni s robotickými pomůckami pro malé děti Liška, Myška a pro starší děti
Cubetto a Pochozí síť.

 Dotace „Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole Police nad
Metují “
MŠ připravila v roce 2021 se zřizovatelem Městem Police nad Metují žádost o dotaci,
kterou vyhlásila MAS Stolové hory 6. 4.2021. V rámci dotace získala mateřská škola
finanční prostředky na moderní vybavení v podobě interaktivní multidotykové obrazovky
Schoolboard, instalované na mobilním stojanu, včetně výukového programu a 7 kusů
přenosných tabletů, na kterých se zrcadlí vzdělávací program a děti tak mohou samostatně
pracovat. Díky zakoupenému vybavení budou moci děti rozvíjet nejen své vědomosti, ale
i dovednosti týkající se moderních komunikačních technologií. Toto zařízení nám bude
nainstalováno 11. 4. vítěznou firmou z výběrového řízení a ještě ten den po obědě budou
pedagogové metodicky proškoleni pro práci s tímto zařízením.

 Zápis do MŠ na školní rok 2022 -2023
Předelektronický zápis bude zpřístupněn od 2. 5. 2022 do 14. 5. 2022. Zápis do MŠ
proběhne 11. 5. 2022. Všechny informace najdete na www.mspolice.cz. Pro děti a
jejich rodiče proběhne Den otevřených dveří 14. 4. 2022 od 9:00 hodin do 11:00
hodin.
Máme 25 předškoláků, 7 dětí navrhujeme na OŠD. Takže máme 18 volných míst, což
je relativně málo oproti minulým letům. Další volná místa se budou odvíjet od počtu

přijatých dvouletých dětí a počtu dětí se SVP, kvůli kterým se snižují počty dětí ve
třídě.
Pro ukrajinské děti je zápis od 17. 6. do 21. 6. 2022.

 Připravované změny ve Školním řádu a ve Vnitřním řádu školní
jídelny
-

-

Změna se bude týkat příchodu do MŠ na 1. budově – dáme do 8.00 hodin. Důvodem
je, že rodiče vodí děti na poslední chvíli a děti pak mají velký deficit hry. Tím pádem
budou omezeny i časy na čipech. Všichni tedy budou mít přístup do MŠ ráno pouze do
8.00 hodin.
Omlouvání dětí v povinné docházce bude od září možné pouze elektronicky z důvodu
zajištění přehledu omluvenek dětí.
Změna cen stravného bude zvýšena ve chvíli, kdy se nebudeme schopny vejít do
normativu za stravné, což bude asi brzy podle letících cen za potraviny směrem
vzhůru.

 Malý zahradník
Pokračujeme v programu Malý zahradník. Nové programy jsou opět volitelné. Agro
a. s. Česká Skalice nám již dodalo potřebný materiál a proplatí nám semínka a
sazenice. Děti již sejí a sázejí, starají se o rostliny.

 Pedagogická diagnostika iSophi - výsledky testů zralosti dětí
Nyní probíhá druhé kolo pedagogické srovnávací diagnostiky, letos poprvé pracujeme
s diagnostikou u dětí 4-5 letých a 3-4 letých. Ukázka srovnání vývoje dítěte dle
diagnostiky a jak v ní číst.

 Opravy, materiální vybavení
-

4. 6. 2022 během víkendu dojde k vymalování všech prostor kuchyně
o prázdninách je plánovaná celková rekonstrukce prádelny MŠ, výdejny MŠ a
sociálního letního zařízení na 2. budově.
Jsme rádi, že nám již funguje zabezpečovací zařízení. Nadlidský úkol byl ale sehnat
zámečníka na výměnu klik u dveří a instalaci samozavíracího zařízení.

 Uzavření MŠ v době letních prázdnin
MŠ bude uzavřena od 18. 7. 2022 do 14. 8. 2022
Provoz v červenci od 1. 7. 2022 bude určitě kvůli rekonstrukci zadního suterénu na 1.
budově. Pokud se vše stihne udělat v termínu, bude provoz po znovuotevření na 2.
budově. Rodiče mohou využít nabídky příměstských táborů ve městě.

 Nadstandardní aktivity:
-

Sportovní kroužek – letos cvičí jedna skupina s názvem Veverky pod vedením p. K.
Berkové. Sokol pro paní učitelky vypracoval moc pěknou a přínosnou metodiku
praktických cvičení s dětmi.
Nově letos pracuje p. Geislerová v kroužku „Povídání s opičkou Jájou“ - zaměřeno na
logopedii. Moc chválím, dětem se kroužek líbí a vlastně ani nepoznají, že se cíleně učí
správně mluvit a vyslovovat hlásky.
Bystré hlavičky – zaměřeno na předmatematickou gramotnost

-

Paní učitelka Ficencová pracuje se skupinou devíti přihlášených dětí, které jsou
vzdělávány dle metodiky Hajného metody pro MŠ tzv. předmatematika. Princip
této metody je postaven na didaktických matematických prostředcích a principech.
Je podporováno samostatné uvažování děti, poznatky se rodí díky diskuzi.
Děti pracují s didaktickými úkoly, jako je např. krokování a měření, stavitelé práce s podmínkou, bludiště, hranoly aj.
Aktivity se střídají v různých prostorách školy (třída, herna, schodiště apod.), děti
pracují skupinově i jednotlivě. Učitelka volí přiměřené výzvy, pro každé dítě
zvlášť, dle jeho úrovně. Pracuje s chybou, předchází zbytečnému strachu z chyby.
Děti zažívají radost z poznání ve vzdělávacím procesu. Aktivita je pro děti
zábavná, smysluplná a výsledek vzdělávacího procesu je výborný.
Výtvarný kroužek – výsledky vidíte vždy na výstavce na chodbě na 2. budově.
Flétnička – letos mám pouze čtyři holčičky, chválím rodiče, které s dětmi hrají
doma. Pak ten výsledek je vždy vidět na první pohled.

 Sponzoři
Děkujeme:
- panu K. Klimešovi, který zakoupil pro děti na cvičení 50 kusů molitanových
míčků
- manželům Gloserovým, kteří zakoupili na Vánoce „Velké provlékání“ za 4 440,Kč. Jedná se o pomůcku na procvičování jemné motoriky dětí.
- Pan Hurdálek - vyfotí děti na tablo sponzorsky zdarma
- Paní Havlíčková – sponzorsky vybaví lékárničky mateřské školy dle
požadovaných norem v hodnotě 2643Kč

 Plánované akce do konce školního roku
-

Akce pro rodiny s dětmi, konaná od března do června – „ Polickem s rodiči “
5. 4. třídní focení 2. budova - pan Hurdálek - předškoláci se budou fotit také na tablo
6. 4. třídní focení 1. budova – pan Hurdálek
12. 4. - Kopretiny - pečení velikonočních perníků s babičkami před Velikonocemi
14. 4. – Den otevřených dveří před zápisem do MŠ
25. 4. – 8.30 divadlo Matýsek „ Břichbulín aneb Cesta do země skřítků“
29. 4. – čarodějnice v MŠ
MZ „Kytička a rajčátko pro maminku“ – přesazování do květináče
2. budova - Indiánský týden – v červnu
3. 5. - přednáška policie ČR - „Policie a záchranný systém“
od 10. 5. do 28. 6. – plavání - vždy v úterý - 8 lekcí - 1600 Kč plavání, doprava po
zvýšení ceny nafty 1130 Kč. Lze řešit příspěvkem u zdravotní pojišťovny a zřizovatel
bude jednat o výši finanční podpory na žáka, popř. na dopravu
11. 5. – zápis do MŠ
25. 5. - Berušky - Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem
26. 5. - koncert dětí ZUŠ v MŠ
31. 5. - Kopretiny farma Wenet
1. 6. –„ Dotkni se křídel“ – program pro děti (program s dravci)
8. 6. - přednáška Policie ČR - „Základy dopravní výchovy“
14. 6. – výlet Sluníčka a Zvonečky – Bošina Vernéřovice
Rozloučení s předškoláky 22. 6. nebo 23. 6. na školní zahradě – dle počasí

 Další vzdělávání učitelek:
Viz. příloha

 Dotazy a připomínky:
Dotaz se týkal Ukrajiny, zda s dětmi o tomto tématu mluvíme.
Odpověď:
Úplně cíleně s dětmi o tomto tématu nemluvíme. Reagujeme spíše na podněty od dětí
v případě, kdy se o téma nějakým způsobem začnou zajímat anebo mluví o tom, co
slyšely popř. viděly v televizi.
Nyní se téma otevřelo ve třídě Kopretin, kam nastoupil ukrajinský chlapec, ale
snažíme se reagovat spíše na dotazy dětí a hlavně je seznamujeme se zemí, odkud
chlapec pochází, ukazujeme si mapu a vlajku dané země a snažíme se najít cestu ke
komunikaci.

Zapsala: Baláková Dana

