Zápis z třídní schůzky dne 2. 10. 2018 od 17 hod. v MŠ Na Dlouhém lánu, Nechanského 3/589, P 6
Zapsala: Adéla Zemanová
Přítomni:
Paní ředitelka
Paní zástupkyně ředitelky
Paní hospodářka pí Zajícová
Učitelský sbor
Lektoři zájmových kroužků pí Benešová, pí Kopčáková, pí Králová
Předsedkyně SRPŠ pí Vondruška
Pokladnice SRPŠ pí Remešová
Rodiče dle prezenční listiny
Přivítání přítomných paní ředitelkou, představení
SRPŠ
Shrnutí práce SRPŠ v minulém školním roce – pí Vondruška
Shrnutí hospodaření SRPŠ v minulém školním roce - informace o výši příspěvku, o příjmech
(169 00 Kč z příspěvků + 8 000 Kč z dílen), o výdajích (132 000 Kč za divadla, Vánoce, výlety,
dílny, Mikuláše, přednášky, předškoláky, drobnosti a vybavení)
Volba nové předsedkyně – navržena pí Cibulková (Delfíni) – zvolena jednomyslně
Volba nové pokladnice – navržena pí Horáková (Žabky) – zvolena jednomyslně
Navržení zbývajících členů rady – pí Kubíčková (Veverky), pí Brunerová (Ježci)
Zájmové kroužky
Angličtina pro předškoláky – pí Benešová – informace o průběhu lekcí ( 2x týdně půl hodiny,
pracovní listy s informacemi pro rodiče na první stránce, sešit i pastelky lze nechávat ve
školce, kontakt na lektorku na nástěnce, platby na účet nebo v hotovosti)
Keramika – pí Kopčáková – informace o náplni lekcí, do dílny nosit větší tričko místo
pracovního oblečení, volná místa v pondělí od 15, 30 – 16, 30, lze žádat slevu na platbu přes
portál www.aktivnimesto.cz
Věda nás baví – pí Králová – zatím pouze dva zájemci, pro uskutečnění lekcí je potřeba aspoň
sedm přihlášených, informace o náplni, lze též žádat o dotaci na kroužkovné.
Informace hospodářky školky

-

Ve školce je přihlášených 100 dětí
Platby stravného (880,-) a školného (638,-) nutné platit vždy nejpozději do 15. dne
měsíce, uvádět správně VS, nevyčerpané stravné se vrací dvakrát ročně – leden, červenec
Nepřítomnost omlouvat osobně či telefonem dopředu, v den nepřítomnosti nejpozději
do 8,30 a pak lze vyzvednout oběd do jídlonosiče / vlastní jídlonosič – požadavek
hygieničky/

Informace paní ředitelky
-

-

-

-

Dodržovat časový režim školky – otevřeno 6,30 – 17,00 do této doby púustit budovu po
obědě zvonit od 12,30 do 13,00 hod.
Omluvenky – nepřítomnost dítěte delší 14 dnů lze – dlouhodobou omluvu lze poslat na
mail: ms.nalanu@seznam.cz, krátkodobé omluvy pouze telefonicky, ústně, nebo
zapsáním do sešitu
Veverky se v letošním roce nebudou účastnit programu Hurá do opery!, ale přejdou na
program v Rudolfinu
Plán kulturních akcí na měsíc je vyvěšen na dveřích šaten
Informace o výpočtu školného – částečná úhrada neinvestičních výdajů – energie, opravy
a udržování, služby / praní prádla, sekání zahrady, telefon, revize, mytí oken, malování…/
Prosba o pomoc kdo by věděl co s ptáky klovající fasádu
Podpora chlapce s Ugandy, možno přispívat u učitelek ve třídě roční příspěvek 61 Kč,Aktualizovaný školní vzdělávací program k dispozici na poličce u ředitelny / dle RVP PV /
V rámci programu šablony lze domluvit besedu s pí učitelkou z první třídy a s dětskou
lékařkou – plánovaná setkání - leden až březen – určeno pro pedagogy a rodiče
Na nástěnce u ředitelny zajímavé doporučení Pražští hygienici radí jak omezit nemocnost
dětí v MŠ
V rámci zajištění bezpečnosti dětí a ochrany majetku MŠ - děti nesmí obsluhovat magnet
u hlavních dveří celý systém je zřízen pro bezpečnost dětí, je důležité zavírat branku na
petlici – prosba pro zákonné zástupce, aby dohlédli na své děti
Nemocné děti nepatří do školky – když dítě není v pořádku, je mu nejlépe doma
s maminkou v postýlce a nenakazí ostatní kamarády a paní učitelky, dle školního řádu se
může učitelka vyjádřit ke zdravotnímu stavu dítěte
Domluva s rodiči - pokud maminky na mateřské dovolené mohou vyzvedávat své děti
v pátek děti po obědě
U malých dětí podepsat oblečení, zajistit jiné oblečení na ven a jiné do třídy
Sbíráme kaštany a žaludy – nenosit do třídy, sypat do pytlů připravených na zahradě
Poděkování za přebytky ovoce ze zahrádek pro děti

Hlasování
Diskuse o výši příspěvku SRPŠ
Návrh - společná částka pro všechny 1 700 Kč – hlasování pro 29, proti 12, návrh byl přijat
Diskuse - Rozloučení

