Zápis ze schůzky rodičů konané dne 2. 10. 2018 v 17 hodin v Kytičkové třídě
Přítomní rodiče:

Broučci

16

Kytičky

13

Sluníčka

9

rodiče 9 dětí se předem omluvili (viz prezenční listiny)
Ředitelka školy (dále jen „ŘŠ“) uvítala přítomné rodiče, poděkovala jim za dobrou spolupráci
v loňském roce i na začátku letošního a představila pedagogický sbor.
A.
Povinné předškolní vzdělávání
(§ 34 písmeno a, b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), v platném znění
ŘŠ podala rodičům informace k povinnému předškolnímu vzdělávání:
povinné předškolní vzděláváním se vztahuje pro děti, které od 1. září následujícího roku
zahájí povinnou školní docházku:


dítě má povinnou docházku do MŠ denně v době 8:00 – 12:00 hodin (kromě
prázdnin – podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční, letní)



rodiče jsou povinni omluvit každou nepřítomnost dítěte, případně uvést důvod –
telefonicky, mailem – 601 360 464, skola@msopatovice.cz (tato povinnost se
nevztahuje na výše uvedené prázdniny)

pravidla docházky a omlouvání jsou uvedena ve Školním řádu 2018 – 2019
(najdete v šatnách tříd a na webových stránkách MŠ: www.msopatovice.cz/dokumenty)

B.
Nadstandardní aktivity pro děti a plánované akce ve školním roce 2018 – 2019
ŘŠ seznámila rodiče s nadstandardními aktivitami pro děti a plánovanými akcemi v tomto
školním roce:
Plavecký kurz - Plavecká škola Zéva, z. S. Hradec Králové
podzimní kurz - třída Sluníček (středy)
jarní kurz – třída Kytiček (středy)
11 lekcí á 45 minut: 880,- Kč/dítě, platba bezhotovostně na účet MŠ, doprava objednaným
busem je placena z úplaty rodičů za předškolní vzdělávání
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Lyžování se Soptíkem a Bucifalkou (děti od 4 let)
s organizací a průběhem lyžařského kurzu rodiče seznámila organizátorka kurzu Mgr. Klára
Feuermanová,
5 ti denní lyžařský kurz: termín 21. – 25. 1. 2019 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)
s organizací a průběhem lekcí angličtiny seznámila rodiče Mgr. Kateřina Houžvičková
(lektorka)
Lekce budou probíhat vždy v úterý ve Sluníčkové třídě
Mladší děti (skupina 1)
15:00 – 15:30 hodin
Předškoláci (skupina 2)
15:30 – 16:00 hodin
Cena lekce 45,- Kč, platba proběhne do 9. října 2018 bezhotovostně na účet lektorky
(přihláška i číslo účtu jsou vyvěšeny v šatnách dětí)
Platba pololetně, v případě odhlášení písemně nebo osobně nahlásit lektorce)
lekce začínají v úterý 9. října 2018, výuka končí na konci května 2019
Škola v přírodě – předškoláci, červen 2019, penzion Černá Voda, Orlické Záhoří
Sběr starého papíru – v loňském roce výtěžek celkem 12 548,-Kč – sběr se bude konat
zhruba každých 5 týdnů, výtěžek bude opět zasílán na účet Klubu rodičů a použit na akce
pro děti
Sběr barevných plastových víček – zrušen

C.
Přehled plánovaných akcí ve školním roce 2018 – 2019
(viz samostatná příloha)
všechny plánované akce budou placeny z fondu KR, do kterého si rodiče odhlasovali výši
příspěvku (viz níže), žádné další peníze na akce nebudou od rodičů vybírány, akce jsou ještě
během školního roku upřesňovány a doplňovány, informace o akcích jsou zveřejňovány od
října na nástěnkách a na webu MŠ (Na co se těšíme).
Webové stránky budou zaktualizovány. Podrobnější informace budou však nadále
zveřejňovány pouze na nástěnkách v šatnách dětí.
Vánoční fotografování dětí proběhne dne 6. 11. 2018 dopoledne (pouze děti docházející do
MŠ). Termín pro zájemce fotografování dětí MŠ se sourozenci (za doprovodu rodičů) je
stanoven na den 7. 11. 2018 odpoledne. Časový harmonogram bude v posledním říjnovém
týdnu vyvěšen na hlavní nástěnce v hale. Zájemci se zde zapíší.
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D.
Klub rodičů při mateřské škole (dále jen KR)
ŘŠ seznámila přítomné rodiče s pravidly vedení fondu KR a spolupráce s rodiči. Těžištěm je
spolupráce s vedením školy při plánování akcí pro děti, případně pomoc při organizaci
jednotlivých akcí. Vítáme nápady rodičů na akce a výlety.
(viz příloha Pravidla Klubu rodičů při MŠ Opatovice nad Labem)
Zástupkyně ředitelky paní Navrátilová seznámila rodiče s čerpáním fondu KR za minulý
školní rok. Zůstatek z loňského roku k 31. 8. 2018 činí 4 140,18 Kč.
(viz příloha Vyúčtování KR za školní rok 2017-2018 zveřejněna na nástěnkách v šatnách tříd)
V loňském roce byl fond KR posílen sponzorským darem rodičů dětí ve výši 25 000 Kč.
V tomto školním roce budeme hospodařit pouze s odsouhlaseným příspěvkem rodičů a
s výtěžky sběru papíru. Rodiče budou na nástěnkách informováni o jeho výši. Zrušena bude
koupě osobního dárku pod stromeček pro každé dítě. V mikulášské nadílce preferují přítomní
rodiče omalovánky, ovoce apod. místo sladkostí. 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.
Celá částka bude zaplacena do 31. 12. 2018 na účet Klubu rodičů (u sourozenců do
konce ledna 2019):
číslo účtu KR: 266 365 154 / 0300 (do zprávy uvedete kód 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. Michaela Ziklová

Zástupci tříd:
Broučci: Bc. Kateřina Bittnerová
Kytičky: Ing. Michaela Ziklová
Sluníčka: Ing. Lenka Forejtová


E:
Organizace školního roku 2018 – 2019
3. 9. 2018 – 31. 8. 2019
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Provoz MŠ o vedlejších prázdninách:
o podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách je omezen provoz
MŠ na 1 – 2 třídy (dle počtu přihlášených dětí), děti jsou spojeny, angličtina ani plavání
se v této době nekonají
Termíny vedlejších prázdnin:
podzimní:

29. – 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)

vánoční:

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (MŠ bude v této době uzavřena)

pololetní:

1. 2. 2019 (pátek)

jarní:

4. 2. – 10. 2. 2019 (okres Pa)

velikonoční:

18. – 19. 4. 2019 (čtvrtek, pátek)

Hlavní prázdniny: 29. 6. – 31. 8. 2019

Zapsala: Jiřina Horáčková
Ověřila: Ing. Michaela Ziklová, jednatelka KR

V Opatovicích n/L dne 5. 10. 2018
Zveřejněno dne 9. 10.2018
Č.j.: 157/2018
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