Zápis ze schůzky rodičů konané dne 8. 9. 2021 v 16:30 hodin
na školní zahradě
Přítomní rodiče:
Broučci

23

Kytičky

16

Sluníčka

13

Žabky

15

Motýli

11

Celkem se zúčastnilo 78 rodičů ze všech 5 tříd.
Rodiče 11 dětí se předem omluvili (viz prezenční listina)

Rodiče se seznámí se zápisem ze schůzky a se Školním řádem.
Seznámení potvrdí svým podpisem na formuláři v šatně svého dítěte.
Úvod:
Ředitelka školy (dále jen „ŘŠ“) uvítala přítomné rodiče, poděkovala jim za zvolení naší
mateřské školy a představila pedagogický sbor a vedoucí školní jídelny.
A.
Některá důležitá ustanovení Školního řádu
 zvýšená hygienická opatření – vstup rodičů do budovy MŠ pouze v roušce, dezinfekce
rukou před vstupem, dítě má vlastní roušku k dispozici v osobních věcech v šatně
 Do MŠ dávat dítě pouze zdravé, bez příznaků nemoci. Pí uč. nemocné dítě do třídy
nepřijmou, nebo budou okamžitě volat rodiče, aby si dítě vyzvedli.
 provoz MŠ denně 6:00 – 16:30: dodržování provozní doby a včasné vyzvedávání dětí
 příchod ráno do 8:00!
 MŠ otevřena do 8:00, v době 11:50 – 12:30 (odchod dětí po obědě) a v době 14:30 –
16:30 hodin
 předávejte děti učitelce „do ruky“, nenechávejte děti v šatně samotné (ráno, odpoledne)
Omlouvání dětí
 přes omluvný list v aplikaci „Naše MŠ“
Platby
 včas, splatnost 18. den v předcházejícím měsíci za stravné
 za úplatu za předškolní vzdělávání- „školné“ do 15. daného měsíce
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Stravování dětí:
 3-6 let: 880.00 Kč
 6-8 let: 990,- Kč (dle vyhlášky o školním stravování)
 první den neplánované nepřítomnosti (nemoc dítěte) lze vyzvednout ve ŠJ oběd
v obvyklé ceně v době 10:50 – 11:10 hodin do jednorázové nádoby za úplatu 5,-Kč v
hotovosti)
Úplata za vzdělávání:
 450,- Kč/dítě/měsíc
 neplatí děti, které v letošním školním roce dosáhnou věku 6 let a děti s OŠD
(dle školského zákona)
Podrobné informace rodiče naleznou na webových stránkách: www.msopatovice.cz/prorodice/platby/
Povinné předškolní vzdělávání:
 Od 1. 9. 2020 je uzákoněno povinné distanční vzdělávání dětí v posledním roce
docházky do MŠ i dětí s odkladem školní docházky (dále OŠD).
 dítě má povinnou docházku do MŠ denně v době 7:30 – 11:30 hodin (kromě
prázdnin – podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční, letní)
 rodiče jsou povinni omluvit každou nepřítomnost dítěte, případně uvést důvod –
v omluvným listu v aplikaci „Naše MŠ“ (tato povinnost se nevztahuje na výše
uvedené prázdniny)
Komunikace s učitelkami, informace k provozu, omlouvání dětí
 Vše budu probíhat prostřednictvím aplikace „Naše MŠ“, rodičům předán přístup do
aplikace a hesla k účtům.
ŘŠ požádala všechny rodiče o podrobné seznámení se Školním řádem (vyvěšen u tříd, ve
vstupní hale, na webových stránkách MŠ www.msopatovice.cz/dokumenty)
a stvrzení jeho znalosti podpisem u učitelek na třídách.
B.
Nadstandardní aktivity pro děti a plánované akce ve školním roce 2021 – 2022
ŘŠ upozornila rodiče na změny v plánování nadstandardních aktivit i akcí pro děti a rodiče na
podzim i v průběhu školního roku:
 Lyžování se Soptíkem a Bucifalkou (děti od 4 let)
5 ti denní lyžařský kurz: termín 17. – 21. 1. 2022 v odpoledních hodinách
odjezd z MŠ po obědě v 12:15 hodin, návrat mezi 17:00 – 17:30 hodin
vybavení možno zapůjčit za 350,- Kč
(viz příloha Soptíkovo lyžování - v šatnách dětí)
 Hravá angličtina (děti od 4 let)
Lekce budou probíhat vždy v úterý v Motýlkové třídě
Starší děti
15:00 – 15:30 hodin
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Cena lekce 50,00 Kč, platba proběhne do 5. října 2021 bezhotovostně na účet
lektorky
Dle domluvy (přihláška i číslo účtu jsou vyvěšeny v šatnách dětí)
Platba pololetně, v případě odhlášení písemně nebo osobně nahlásit lektorce)
lekce začínají v úterý 6. října 2021, výuka končí na konci května 2022
 Taneční školička HUP a HOP – každý čtvrtek v Motýlkové třídě
Starší děti
15:00 – 15:45 hodin
Cena za jedno pololetí je 1500,00 Kč při platbě za celý školní rok je cena ponížena na
2800,00 Kč. – Externí lektoři, kroužek bude probíhat od října 2021 do května 2022.
Začátek je 7. října 2021
 Sběr hliníkových víček od jogurtů, smetan,…, výtěžek bude opět zasílán na účet
Klubu rodičů a použit na akce pro děti
 Do života se Sokolem - pravidelné cvičení na třídách během celého školního roku. Děti
obdrží knížečky se samolepkami, kde si budou zaznamenávat svůj úspěch. Cena 20,00
Kč za dítě
Akce v souvislosti s projektem Šablony III
 Název projektu: „ Zvýšení kvality výuky v MŠ Opatovice nad Labem – šablony III“
Registrační číslo projektu: CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/20_080/0020064 – projektové dny
v MŠ. Podrobnější informace naleznete na webu: www.msopatovice.cz/oskole/projekty-skoly/
 Nejbližší projektový den proběhne na zahradě MŠ 1. října 2021 s Karlem Nejmanem
„O ochraně letišť pomocí dravců“ – děti shlédnou ukázku výcviku dravců

C.
Přehled plánovaných akcí do konce prosince – dle situace
(viz samostatná příloha Divadelní představení v MŠ vyvěšena v šatnách dětí)
 všechny plánované akce kromě nadstandardních aktivit a projektových dní budou
hrazeny z fondu KR, do kterého si rodiče odhlasovali výši příspěvku (viz níže), žádné
další peníze na akce nebudou od rodičů vybírány
 akce pro děti budou během školního roku upřesňovány a doplňovány dle situace
 informace o akcích pro všechny třídy budou zveřejňovány na nástěnkách, na webu MŠ
www.msopatovice.cz/pro-rodice/kalendar-akci/ a v aplikaci „Naše MŠ“.
 akce týkající se pouze jednotlivé třídy dětí budou vyvěšeny pouze na nástěnkách v šatně
dětí a v aplikaci „Naše MŠ“

D.
Klub rodičů při mateřské škole (dále jen KR)
 Zástupkyně ředitelky paní Červinková seznámila přítomné rodiče stanovami vedení
fondu KR a spolupráce s rodiči. Těžištěm je spolupráce s vedením školy při plánování
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akcí pro děti, případně pomoc při organizaci jednotlivých akcí. Vítáme nápady rodičů
na akce a výlety. (viz příloha Stanovy Klubu rodičů při MŠ Opatovice nad Labem)
Zároveň seznámila rodiče s čerpáním fondu KR za minulý školní rok. Zůstatek
z loňského roku k 31. 8. 2021 činí 3.977,14 Kč. (viz příloha Vyúčtování KR za školní
rok 2020-2021 zveřejněna na nástěnkách v šatnách tříd)
V tomto školním roce budeme hospodařit pouze s odsouhlaseným příspěvkem rodičů.
Rodiče budou na nástěnkách informováni o jeho výši. Přítomní rodiče souhlasili
s návrhem ŘŠ navýšit vybíranou částku alespoň o 200,- Kč a jednohlasně odsouhlasili
letošní příspěvek ve výši 1 200,- Kč/dítě, tj. 120,- Kč na měsíc.
Bezhotovostní platbu mohou rodiče uhradit najednou nebo ji rozdělit do dvou splátek.
Částka bude zaplacena ve dvou splátkách a to do 20. října 2021 a 20. února 2022na
účet Klubu rodičů:
číslo účtu KR: 266 365 154 / 0300 (do zprávy uvedete jméno dítěte)

 ŘŠ vyzvala přítomné rodiče, aby si zvolili a odsouhlasili jednatelku Klubu rodičů a
zástupce jednotlivých tříd, kteří budou spolupracovat s ředitelkou školy při navrhování
a schvalování akcí, a budou kontrolovat čerpání financí z fondu KR.
 Jednohlasně byli zvoleni nebo potvrzeni:
 Jednatel KR: Ing. Jelínková Michaela
 Zástupci tříd:
 Broučci: Borovcová Kateřina
 Kytičky: Ing. Vašata Jan
 Sluníčka: Menčíková Lucie
 Žabky: Andělová Kamila
 Motýlci: Myška Jan

E:
Organizace školního roku 2021 – 2022
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Provoz MŠ o vedlejších prázdninách:
o podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách je provoz MŠ
omezen na 1 – 2 třídy (dle počtu přihlášených dětí), děti jsou spojeny, angličtina ani
tancování se v této době nekonají
Termíny vedlejších prázdnin:
podzimní:

27. – 29. 10. 2021 (středa, pátek)

vánoční:

23. 12. 2021 – provoz omezen
27. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (MŠ bude v této době uzavřena)

pololetní:

4. 2. 2022 (pátek)

jarní:

28. 2. – 3. 3. 2022 (okres Pa)

velikonoční:

14. 4. 2022 (čtvrtek)
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Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022

F.
Dotazy rodičů a informace třídních učitelek rodičům
ŘŠ zodpověděla dotazy rodičů a předala slovo třídním učitelkám, které s přítomnými rodiči
prodiskutovaly některé záležitosti týkající se jednotlivých tříd.
Zapsala: Mgr. Magda Navrátilová
Ověřila: Ing. Michaela Jelínková, jednatelka KR

V Opatovicích n/L dne 9. 9. 2021
Zveřejněno dne 13. 9. 2021

Č.j.: MŠOP-223/2021
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