Zápis z třídní schůzky MŠ Na Dlouhém lánu
Účastníci

Datum

44 rodičů – zákonných zástupců dětí, paní ředitelka a paní učitelky jednotlivých
tříd, paní hospodářka a zástupci kroužků – pan Jakub Vlach, paní Marcela
Benešová
21. 09. 2017

Diskutováno
 Členskou schůzi zahájila paní ředitelka Eva Fulínová.
 Informace o kroužcích:
 Paní Benešová informovala o kroužku Angličtina pro předškoláky (pondělí a středa po
obědě), který je dotován 2/3 z celkové částky městskou částí Praha 6. Cena je 500 Kč
za pololetí.
 Kroužky, středisko volného času, informace o kroužku Tanečků a Vědecké pokusy.
Přihlašování do kroužků probíhá přes webové stránky do 24. září. www.krouzky.cz.
 Paní ředitelka uvítá tipy na lektorku kroužků keramiky.
 Veškeré informace o kroužcích, jejich platbách jsou umístěné na nástěnce v prvním
patře.
 Paní hospodářka informovala rodiče o způsobu stravování v MŠ.
 Dítě by mělo být omluveno den předem, nejdéle však do 8:30 v den kdy je potřeba
stravu odhlásit, pondělky jsou omluvené automaticky. Rodiče omluvených dětí si
mohou první den nepřítomnosti vyzvednout oběd od 11:15 do 11:30, a to pouze do
jídlonosičů (mohou být i plastové).
 Platby za stravné provádět na účet, uvést variabilní symbol = registrační číslo dítěte a
před ním číslo třídy (Žabky 1, Ježci 2, Veverky 3, Delfíni 4). Platby musí být provedeny
do 15. dne v příslušném měsíci. Vyúčtování stravného probíhá 2x ročně (v pololetí v lednu se vrací přeplatky) a na konci školního roku (v červenci se vrací přeplatky).
 Veškeré informace o stravování a kontakt na paní hospodářku jsou uvedeny na
webových stránkách mateřské školy.
 Informace o SRPŠ
 Rodiče o aktivitách SRPŠ informovala dosavadní předsedkyně Eva Kupčová.
 Proběhla volba nových členů Výboru a také nového předsedy. Rodičovský výbor SRPŠ
bude ve školním roce 2017/2018 fungovat v následujícím složení:
Jana
Vondruška
(předsedkyně)
–
zástupce
Veverek
Soňa Remešová (pokladník) – zástupce Delfínů, Jana Vondruška – zástupce Veverek,
zástupce Ježků - paní Michaela Kubičková, zástupce Žabek- paní Iveta Kaňáková.
Volba předsedkyně SRPŠ i všichni zástupci tříd byli zvoleni jednohlasně všemi 44
rodiči. Nikdo nebyl proti, nikdo se nevzdal hlasování.
 Pokladní Soňa Remešová informovala rodiče o výdajích za uplynulý školní rok.
 Akce školky:
 V minulém školním roce proběhlo v MŠ na 50 akcí, některé školka plánuje také pro letošní šk.
rok – např. divadla každý měsíc, programy Opera a Rudolfínek (pro třídy Delfínů a Veverek),
adventní dílna, Přijde na nadílku Čert s Mikulášem, Vánoční setkání společně s rodiči, 2
celodenní výlety na jaře, rozlučka s předškoláky, EKO programy, apod. Zajímavé akce školka
vybírá během celého školního roku podle aktuálních nabídek. Některých programů pro
předškolní děti ze třídy Delfínů se budou účastnit také předškolní děti ze třídy Veverek.
Vážení rodiče, sledujte nástěnky a web školy – jsou na nich veškeré informace.
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Probíhající akce a projekty
 Pokračuje program Adopce na dálku (Junior Senkusu z Ugandy), kdo má zájem se
zúčastnit, uhradí 60 Kč ve třídě paní učitelce – peníze se vloží na účet SRPŠ a z účtu se
zašlou na účet pro Juniora. Informační nástěnka v mezipatře mezi přízemím a prvním
patrem. Uhraďte, prosím, do konce října.
 Rodiče mohou do školky přinášet ovoce na sušení, přebytky ze zahrady.
 Dále probíhá sběr kaštanů a žaludů.
 Sbírají se staré baterie – /zelená krabice v přízemí/ v rámci projektu recyklohraní a
drobný elektroodpad, / červená popelnice ve vestibulu/, za které děti mohou dostat
různé odměny.



Paní ředitelka žádá rodiče, aby v souladu se školním řádem dodržovali provozní dobu školy,
vodili děti včas a hlavně zdravé. Nemocné děti, které se neprokáží potvrzením od lékaře o
bezinfekčnosti, nemůže školka přijmout.
Paní ředitelka žádá rodiče, aby byli důslední v dodržování bezpečnostních opatření, která
se týkají především odchodu rodičů s dětmi ze školky!
 Nedovolte dětem samovolně obsluhovat a otevírat hlavní dveře, které jsou opatřené
magnetem. Toto zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby. Pokud není na chodbě
služba, zkontrolujte, zda jsou při Vašem odchodu i příchodu dveře za vámi
zaklapnuté.
 Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou – ústně, telefonicky, písemně –
každé předškolní dítě má zaveden Omluvný list, kam bude zaznamenávána
nepřítomnost dítěte, v MŠ rodiče podepíší nepřítomnost v omluvném listě.
Předškolní dítě se v MŠ vzdělává minimálně 4 hodiny denně. Více informací –
Školní řád – odst. lV „ Docházka do MŠ“.
 Děti mají zakázáno lézt na plot – dochází k jeho častému poškozování a opravám.
 JEDNOU Z PRIORIT MŠ JE BEZPEČNOST DĚTÍ – POJĎME NA TO SPOLEČNĚ
S DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL
Proběhlo hlasování o změně banky pro účet SRPŠ z důvodu snížení nákladů na bankovní
poplatky, které v loňském roce činily 3 000 Kč. Rodiče souhlasí, aby byl účet převeden do
banky, které nabídne lepší podmínky pro vedení účtu. Změna bankovního účtu proběhne
poté, co budou vybrány všechny příspěvky SRPŠ pro letošní šk. rok. Příspěvky SRPŠ prosím
hraďte do
Proběhlo hlasování o způsobu úhrady celodenních výletů z účtu SRPŠ. Rodiče odhlasovali, že
SRPŠ zaplatí dopravu u obou výletů, vstupné na akce si bude hradit každé dítě samo.
Proběhlo hlasování o zvýšení příspěvku SRPŠ. Na návrh paní učitelek rodiče odhlasovali
zvýšení ročního příspěvku na 1 700 Kč a 1 800 Kč pro předškolní děti, které budou používat
pracovní sešity Kuliferda. Číslo účtu je uvedeno na webových stránkách školky/0800/ a je
jiné než číslo účtu MŠ! Příspěvky jsou splatné do konce listopadu 2017.
VEŠKERÉ INFORMACE O PLATBÁCH, AKTUÁLNÍCH AKCÍCH A KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ
ZAMĚSTNANCE JSOU UVÁDĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLKY. PROSÍME SLEDUJTE
TENTO WEB www.naseskolka.cz.










V Praze dne 21. 09. 2017

zapsala Jana Vondruška
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