Zápis ze schůzky rodičů dne 1.září 2020
1. Přivítání rodičů, představení zaměstnanců školy
2. Seznámení rodičů se systémem, jak školka pracuje – nejdůležitější je školní vzdělávací program,
na jehož základě se vytváří třídní vzdělávací program, a jaké formy plnění paní učitelky uplatní, s tím
se rodiče mají možnost seznámit v šatně na nástěnce.

3. Seznámení rodičů s hlavními body dokumentů mateřské školy :
Školní řád :








Žádost o dodržování doby příchodů a odchodů; dítě lze vyjímečně přivést později
či vyzvednout dříve, ale musí to být oznámeno předem
Rodiče mají právo se informovat na prospívání dítěte. Doporučujeme domluvit si
schůzku s učitelkou. Stejně tak v případě, že rodiče potřebují řešit problém s
ředitelkou; není vhodné řešit záležitosti e-mailem.
Vysvětlení tiskopisů, které rodiče dostali k podpisu.
Dítě vyzvedávají rodiče, osoby uvedené v EL nebo starší sourozenec, kterému
rodiče podepsali Zmocnění. Neprodleně po vyzvednutí dítěte opouští objekt
školky.
Pro tento školní rok se do školního řádu začleňují požadavky MŠMT z manuálu
vzhledem ke COVID-19. Hlavní pokyny pro rodiče jsou vyvěšeny v prostorách
školky, prosíme o jejich dodržování.

Provozní řád školní jídelny :




Úplata je pro tento šk. rok stanovena na částku 890,-Kč, celodenní stravné činí
41,- Kč, u dětí s odloženou školní docházkou 43,- Kč.
Na platbu lze zadat trvalý příkaz, v červenci dojde k vyúčtování.
V případě náhlého onemocnění dítěte si lze 1. den nemoci vyzvednout oběd, a
to v čase 11,15 -11,30

4. Naplánované zájmové kroužky :


Rarášek (pondělí), Hopík (úterý), Flétnička pro předškoláky (středa v poledne),
Keramika (čtvrtek 1x za 14dní), AJ (?). Na kroužky se lze zapisovat od 21.září.
Seznámení s projektem "Dětský úsměv" a stimulačním programem "MAXÍK".

5. Proti finanční částce na kulturu dětí ve výši 2 000,- Kč na celý školní rok neměli rodiče
námitek. Rodiče mohou tuto částku uhradit najednou, pololetně, čtvrtletně , a to do 15.října.
6. Hygienické potřeby ( toaletní papír, tahací kapesníčky, ubrousky, tekuté mýdlo) přináší
rodiče předškoláků (neplatí úplatu), od ostatních rodičů tyto potřeby rádi přijmeme, ale není

to jejich povinnost. Všechny rodiče prosíme o balík papíru do kopírky pro dítě na celý školní
rok.
7. Akce :




Malá technická univerzita – 10 lekcí přibližně za 700,- Kč
Rodinný víkend – přelom květen – červen do Malé Skály
Noční spaní – asi 3x během roku za úplatu. Noční spaní určeno pouze předškolákům
je zdarma.

8. Rozloučení, závěr :
- poděkování za vysokou účast. Všechny dokumenty, týkající se provozu školy, jsou vyvěšeny
u vchodu do budovy. Školní vzdělávací program rodičům předložíme na požádání.

