
ZÁPIS ZE TŘÍDNÍCH SCHŮZEK TŘÍDY „CVRČKŮ“ MŠ HENČLOVA 

KONANÝCH 5. 9. 2019 

 

 

• Přivítání rodičů a představení paní učitelek a chůvy – nová personální podpora, kterou 

jsme získali díky žádosti o dotaci z EU, vycházeli jsme se zapojení do dotačního 

programu OP VVV Šablony II. 

• Kontrola evidenčních listů 

• Stručná informace o režimu dne v MŠ: 

o scházení dětí 6:30 – 8:30 hodin 

o rozcházení dětí do 16:00 hodin 

o dopolední svačinka 8:45 hodin 

o oběd 11:45 hodin 

o odpolední svačinka 14:15 hodin 

• Informace o správné obuvi v MŠ, převlečení na ven, náhradní oblečení: 

o Papuče by měly mít pevnou podrážku a zpevněnou patu 

o Převlečení na ven dle aktuálního počasí 

o V pytlíku náhradní oblečení včetně spodního prádla 

• Portfolia dětí, sešity na grafocviky – týká se dětí starších čtyř let, příprava 

předškolních dětí na vstup do ZŠ, individuální rozvoj předškoláčků bude probíhat 

v dopoledních i odpoledních hodinách 

• Sdělení výše stravného a školného, podklady k platbě 

o Částka školného činí 395,-Kč, vždy k 15. dni v měsíci č.ú. 

1881774309/0800, bez variabilního symbolu, do zprávy pro příjemce 

napsat jméno a příjmení dítěte 



o Částka stravného 34Kč/den, u dětí s OPŠD 38Kč/den (platba inkasem –

nastavit správně částku a zkontrolovat), platí se na měsíc dopředu – Bez 

zaplacení stravy nemůže být dítě do MŠ ráno přijato. PŘIHLAŠOVÁNÍ 

A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: Telefonicky do 7:30 hod. ráno jde 

odhlásit ještě i pondělí a den předem do 12:30 hod. na další den - Pokud 

je dítě nemocné, je možno si neodhlášený oběd (nestihli jste odhlásit 

nebo dítě onemocnělo v daný den) vyzvednout do jídlonosiče; je však 

nepřípustné si stravu vyzvedávat po celou dobu nemoci; oběd se vydává 

od 11:00–11:30 hod. u kuchyňky v MŠ 

• Informace o povinném předškolním vzdělávání, omlouvání neúčasti dětí: 

o Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení 

povinné školní docházky – Povinné předškolní vzdělávání má formu 

pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodiny 

denně – od 8.00 do12.00 hodin. Absence dítěte musí být omluvena 

písemně na omluvném listě nejpozději do 5 kalendářních dnů. Omluvné 

listy rodiče obdrží od paní učitelek.  

• SRPŠ – do fondu sdružení rodičů na první pololetí zůstává stejná částka jako 

v loňském roce a to 250 Kč 

• Přednesení a dohodnutí se na společných aktivitách, na které lze využívat příspěvky ze 

SRPŠ: 

- Canisterapie 

- Solná jeskyně 

- Vánoční tvoření s rodiči 

- Mikulášská nadílka 



- Divadla 

- Velikonoční tvoření s rodiči 

- Rozloučení s předškoláky 

- Fáborkový výlet s rodiči 

- Zahradní slavnost 

• Sběr papíru, sběr baterií, sběr PET víček:  

o 2x do roka – na podzim a na jaře bude přistaven u MŠ kontejner na sběr 

papíru, přesné termíny budou zveřejněny s předstihem na nástěnce 

v MŠ i na webových stránkách školky. Ta MŠ, která nasbírá největší 

množství papírů, vyhrává finanční odměnu. 

o Lze odevzdávat papír přímo ve sběrných dvorech města Přerova, kde 

rodič nahlásí naši mateřskou školu (nikoliv jméno). TSMPr vystaví 

rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru a to rodič/dítě předá 

paní učitelce ve školce. Každá MŠ povede evidenci o těchto potvrzení. 

Vyhrávají první tři „nejlepší“ a získávají odměnu, kterou předává 

oddělení školství a mládeže. 

o U vchodu do školky je malý kontejner na baterie. Ke konci školního 

roku se kontejner předává TSMPr a vyhodnotí se 5 „nejlepších“ MŠ, 

které předaly největší množství baterií. MŠ za sběr získávají finanční 

odměnu. 

o Na PET víčka je kontejner umístěn v šatně dětí 

• Logodepistáž – přesný termín bude upřesněn. 

• Školní řád – od 1. 9. 2019 došlo k novelizaci školního řádu a Vnitřního řádu školní 

jídelny – naleznete na webových stránkách a také jsou umístěny na nástěnce v chodbě 

– Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují, že se s dokumenty seznámili. 



• Seznámení s TVP „Cvrčkův rok“ – motivace rodičů ke spolupráci při plnění cílů, 

rodiče budou průběžně seznamování s nabídkou činností na nástěnce v šatně dětí a 

také je průběžně budeme informovat o dění v MŠ – vzájemné pohovory o posunu ve 

vývoji, o chování dítěte, o vzniklých problémech atd. Charakteristika TVP – na 

webových stránkách a v šatně na nástěnce.  

• Webové stránky školky – můžete sledovat aktuality, co se učíme, bude fungovat i 

fotogalerie. Adresa webu : www.msutenisu.cz – i na nástěnce v šatně. Máme i 

facebookové stránky. spokojenost 

• Skladba jídelníčku – z dotazníků, které rodiče obdrželi na jaře vyšla 99% spokojenost. 

• Prostor pro dotazy rodičů 

http://www.msutenisu.cz/

