Zápis ze schůzky rodičů dne 23.ledna 2019
1. Přivítání rodičů
2. Začíná II. pololetí:




zájmové kroužky začínají od 11.2. ve stejných časech za stejné poplatky
doplatek na kulturu dětí je třeba poslat na účet do konce měsíce února
kdo z rodičů bude chtít, může nám věnovat hygienické potřeby. Domluvili jsme se, že děti si
budou v poledne čistit zuby bez zubní pasty, a to z hygienických i zdravotních důvodů.

3. Zápisy:




ZŠ Nehvizdy - 8. - 10.4.; od 11.2. bude spuštěn rezervační systém
MŠ Horoušany - 3.5. od 13 do 17 hod
MŠ v Horních Počernicích 6. - 7.5.

4. Spolupráce s rodiči:






Den otevřených dveří - 13.2. dopoledne
Konzultační den - 6.3. Broučci a 7.3. Berušky, vždy od 14,30 hod
pokud budou rodiče požadovat pro dítě odklad školní docházky, musí mateřskou školu
informovat do 31.5.
Rodinný víkend - penzion NECO v Malé Skále ve dnech 7. - 9.6.
informace o dění ve školce jsou včas zveřejňovány na webu školy

5. Letní provoz:



1. - 4.7. bude provoz zajišťovat mateřská škola
8. - 13.7. příměstský tábor "Cesta do pravěku", cena 2 500,- Kč

6. Řešení záležitosti ohledně zvlhčovače vzduchu:
Pan Miclík vysvětlil rodičům, co ho přimělo k vedení kampaně ohledně požadavku na zvlhčovač
vzduchu v mateřské škole. Paní ředitelka rodičům vysvětlila, že nelze srovnávat "doma" a "školka",
protože ve školce se řídíme hygienickými požadavky na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých (příloha č. 3 k vyhlášce č.410/2005 Sb.). Zároveň sdělila názor KHS, že pokud je
vlhkost vzduchu v rozmezí 30 - 70%, je vše v pořádku. Současně rodičům připomněla, že oni se
mohou vyjadřovat k podstatným záležitostem vzdělávání dětí, ale ne k provozu školy (§ 21, odst.e
Školský zákon). Škola zakoupila nová měřidla vlhkosti a do tříd umístila odpařovače vody, čímž je celá
záležitost uzavřena. Peníze, které se podařilo škole ušetřit, budou investovány do oprav hracích prvků
na zahradě mateřské školy.

