Schůzka Rady rodičů ze dne 29. 8. 2022
Přítomní:, p. Šumberová, p. Bydžovská, p. Škop, p. Jirmannová, p. Jelínek, p. Klimešová, p.
Hejnyšová, p. Havlíčková , p. Linhart
Omluvení: Kozmanová, Bydžovská, p.Valchařová, p. Kollertová,

 Legislativa:

 zákon LEX Ukrajina prodloužen do 31. 8. 2023
 zákon o pedagogických pracovnících – vysokoškolsky vzdělaným lidem bude stačit
doplnit pedagogické vzdělávání vzděláním na NIDV, nebudou muset studovat
v celoživotním vzdělávání na vysoké škole
 skončila pozice vedoucí učitelka
 MŠMT připravuje parametrizaci asistentů

 Hodnocení školního roku 2021-22
První pololetí nás opět omezovala covidová opatření.
Uplynulý školní rok přinesl nové možnosti do výuky žáků v oblasti ICT - robotické
hračky a pomůcky a Schoolboard s tablety s výukovými programy na rozvoj rozumových,
jazykových a předmatematických gramotností.
Ukončili jsme členství v projektu Mrkvička, jelikož nám již nepřinášelo žádné nové
podněty.
Stále jsme zapojeni do projektu Malý zahradník, rozšířili jsme spolupráci s místním
spolkem polických zahrádkářů. Agro Česká Skalice nám poskytuje hlínu, semínka a
sazenice zdarma. Děti tyto pracovní činnosti baví a zároveň se seznamují s pracovními
návyky práce na zahradě.
Při individualizaci vzdělávání a tvorbě portfolia dítěte nám pomohly programy
pedagogické diagnostiky pro všechny věkové kategorie s výstupem pro rodiče.
Poprvé jsme vzdělávali dítě s cukrovkou.
Finanční situaci nám stěžuje nestabilní cena elektřiny.
Čím dál častěji řešíme problémy s rodiči dětí, které jsou vychovávány jako děti bez hranic
a mají volnou výchovu. Sami rodiče nechápou, že nejsme hlídací zařízení, ale škola
s určitým řádem, kterému se neradi podřizují.

 Školní rok 2022 -2023
Celkem bude letos v naší školce 92 dětí. Do školy nám odešlo 18 předškoláků, zůstalo zde
8 dětí s odkladem školní docházky. Přijato bylo 22 dětí a 3 ukrajinské děti, celkem tedy 25
nových dětí. Z toho je devět dětí dvouletých, k nimž můžeme nadále využívat chůvu díky
zřizovateli. Vzděláváme 3 děti se speciální pedagogickou péčí, kterým se věnují 2
asistenti pedagoga. Školní asistenta je hrazen z evropských fondů. Pedagogů zde máme
osm. Všichni splňují požadavky na kvalifikaci.
Vypracovali jsme podrobnou koncepci a vizi školy, která vychází z analýzy současného
stavu a zároveň by měla rodičům přiblížit naší práci. Najdete ji v dokumentech školy na
webu a na nástěnce u vchodu do budovy.

 Dotace a projekty
„3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“
MŠMT přerozdělilo školám finance z evropských fondů na podporu vybavení škol
pokročilými digitálními technologiemi na zakoupení pomůcek pro rozvoj informatického
myšlení žáků. Naše MŠ obdržela 64 tisíc.
„Zahrada všemi smysly“
Mateřská škola připravuje se zřizovatelem, Městem Police nad Metují, žádost o dotaci z 6.
výzvy PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z. s. 02. 05. 2022. Mateřská škola může
žádat o dotaci v rámci fiche 3.7. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech. V rámci dotace by mateřská škola ráda získala finanční prostředky na
dovybavení dětského hřiště v podobě třech smyslových chodníků a nových krycích
plachet na pískoviště. Smyslové chodníky doplněné různorodým přírodním materiálem,
který si navíc mohou děti nasbírat při procházkách přírodou, podporují správný motorický
a smyslový vývoj dítěte.
Šablony OPJK - Operační program Jan Amos Komenský
V květnu 2022 byla podána žádost na šablony OPJAK - Operační program Jan Amos
Komenský - cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a
inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání
prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních
metod výuky. Naše MŠ využije podporu personální pro školního asistenta do března 2024
a dále tam je připraveno asi 30 tisíc na další vzdělávání pedagogů.

 Změny ve Školním řádu a ve Vnitřním řádu školní jídelny
Změna se bude týkat příchodu do MŠ na 1. budově – z důvodu lepší adaptace na režim
MŠ bude příchod i pro tyto děti do 8.00 hodin. Rodiče vodí děti na poslední chvíli a děti
pak mají velký deficit hry. Samozřejmě 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 od 1. 9. 2022 o 8 Kč na celodenní stravování.
Celodenní strava stojí 50 Kč u dětí s OŠD 54 Kč.
Děti s celodenní docházkou – 1150,-Kč záloha na stravné a 500,-Kč na školné - celkem
provedená platba 1650,-Kč
Děti s polodenní docházkou – 943,- Kč záloha na stravné a 500,-Kč na školné - celkem
provedená platba 1443,-Kč
Děti předškolní s celodenní docházkou – 1150,- Kč (školné neplatí)
Děti předškolní s polodenní docházkou – 943,- Kč (školné neplatí)
Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné
Celodenní docházka: - záloha na stravné - 1196,-Kč (školné neplatí)

Polodenní docházka – záloha na stravné – 1012,-Kč (školné neplatí)
Prosíme rodiče, aby si již v srpnu 2022 dali změnu trvalého příkazu v bance dle platného
ceníku.

 Opravy, materiální vybavení

 Byla dokončena rekonstrukce výdejny školní kuchyně, prádelny a sociálního zařízení
v letním vchodě na 2. budově. Nově byl instalován nový mycí stůl, elektrický sporák,
nové výdejná pulty v jídelně, nový stůl na skládání prádla do prádelny a pojízdné koše
na prádlo. V brzké době bude dokončena instalace skříněk na míru na nádobí a příbory
a nové obložení v jídelně u výdejních okýnek.
 Byly dokončeny nátěry zadního únikového schodiště u obou budov.

 Plánované akce na 1. pololetí

 23. 9. – setkání u javoru Vítání podzimu
 26. 9. - 30. 9. – Malý zahradník – Krakonošova zahrádka – pozvat zahrádkáře z Police
n. M.
 4. 10. - pečení jablečné koláče 1. budova
 5. 12. – Mikuláš
 13. 12. – vánoční besídka Kopretiny
 14. 12. – Berušky vánoční besídka
 15.12. - Zvonečky a Sluníčka v prosinci dílníčka s posezením pro rodiče
 16.2. -4. 5. – plavecká výuka - předškoláci
 6. 2. – 10.2 – barevný týden
 14. 2. – karneval

 Další vzdělávání učitelek:
Viz. příloha

 Dotazy a připomínky:
Dotazy a připomínky nebyly
Děkuji rodičům p. Havlíčkové, p. Škopovi a p. Linhartovi za spolupráci v Radě rodičů po
celou dobu docházky jejich dětí.
Těším se na nové spolupracující rodiče, kteří budou zvoleni na třídních schůzkách na
podzim.

Zapsala: Baláková Dana

