
Zápis ze členské schůze Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VIII, 

Školní 131, konané dne 17. října 2017 

 

 

Přítomni: za výbor Spolku rodičů – Jaroslava Ryčlová, Jana Jílková, Magdalena Rezková, 

Dana Březinová; další členové Spolku – viz prezentační listiny 

Hosté: ředitelka školy Romana Plecitá, obě zástupkyně Marcela Vörösová a Mgr. Jana 

Bečvářová 

 

 

Program a jednání: 

 

1. Povinná předškolní docházka 

- Povinnost rodičů předškolních dětí omlouvat jejich nepřítomnost v MŠ (osobně, telefonicky 

či mailem), zameškané dny se zaznamenávají do omluvných listů s odůvodněním; 

- jednou týdně je vedena příprava předškoláků v tzv. školičce; 

- pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky, doporučujeme objednat se do 

pedagogicko-psychologické porady již v lednu z důvodu několikaměsíčních čekacích lhůt na 

konzultaci (zápisy do ZŠ se konají v průběhu dubna); 

- MŠ připravuje besedu s odborníkem na téma připravenosti dětí pro vstup do ZŠ, případné 

problémy dětí a jejich řešení lze také konzultovat s učitelkami v jednotlivých třídách.   

 

2. Adaptace nových dětí 

- Příchod nových dětí proběhl bez větších problémů; 

- je snahou MŠ vytvořit podmínky vhodné i pro děti mladší tří let; 

- z důvodů vyššího počtu dětí ve třídách je pro pedagogický personál přínosem, pokud mají 

děti chuť a dovednost být samostatné (např. při oblékání). 

 

3. Finanční záležitosti 

- pro rodiče, kteří platí stravné a školné formou inkasa, dochází ke změně čísla účtu pro platby 

- nové číslo účtu pro souhlas k inkasu je k dispozici u jídelníčku v přízemí MŠ 

- prosíme o kontrolu, zda platby odcházejí v pořádku    

- výše členských příspěvků zůstává v částce 600 Kč za rok, příspěvky lze platit pololetně ve 

výši 300 Kč, druhý sourozenec platí polovinu z částky; 

- příspěvky na kulturní akce činí 300 Kč na pololetí; tato částka platí pro nově příchozí, u 

ostatních je zohledněn počet navštívených akcí v loňském šk. roce – u častých návštěvníků se 

původní částka navýší o doplatky (info o celkové sumě sdělí učitelky ve třídách);  

- aktuální stav financí pro budovu A: 33 229,81 Kč na účtu; bez hotovosti;   

- aktuální stav financí pro budovu B: cca 50 000 Kč na účtu (ještě ale neproběhla platba za 

kurz plavání), hotovost – cca 30 000 Kč. 

 

 

 



4. Pojištění úrazů a ztrát 

- Řídí se Občanským zákoníkem a musí být prokázáno zavinění pedagoga, např. jeho 

nepřítomnost; 

- pokud dojde ke hmotné ztrátě, musí ji rodič nahlásit kromě MŠ také na Policii ČR a dodat 

potřebné dokumenty včetně dokladu o nabytí věci; dále MŠ předá záležitost zřizovateli, resp. 

pojišťovně, aby byla poskytnuta náhrada.   

 

5. Vstup do MŠ 

- v určitých hodinách (rozpis je vyvěšen u vchodu) si rodiče otevírají otiskem nebo čipem, 

vstup je dovolen pouze do jedné budovy – A či B; 

- lze použít také videotelefon; 

- prosíme rodiče o dodržování pravidel bezpečnosti a nevpuštění cizích osob do prostor MŠ.  

 

6. GDPR 

- ochrana dat stále podléhá již dřívějšímu Zákonu ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.; 

- MŠ má pro zajišťování nového nařízení placeného pověřence; 

- souhlas s GDPR je odvolatelný, pokud zároveň nedochází k rozporu se zákonem (např. 

matrika); 

- heslo na fotoalbum na Rajčeti, kde jsou k uložené fotografie z akcí MŠ, jsou k dispozici ve 

třídách.  

  

7. Sběr a recyklace 

- v MŠ probíhá celoročně sběr víček od PET lahví, hliníku, baterií, pomerančové a citronové 

kůry), 

- sezónně jsou sbírány plody (kaštany, žaludy) a papír, 

- z výtěžku je sponzorována lama Ema z plzeňské zoo a nově bílý čáp ze záchranné stance 

Harachov.  

 

8. Akce 

- plány akcí jsou vyvěšovány na webu MŠ a na nástěnkách na chodbách a v šatnách; 

- v nejbližších měsících jsou plánována divadelní představení, návštěva planetária, myslivce, 

hudební nokturno, tvoření, Mikuláš aj. 

- vánoční jarmark letos proběhne uvnitř školky, tématem vánoční výzdoby budou andělé a pro 

obě aktivity uvítáme spolupráci rodičů, 

- z grantu byly zakoupeny balanční pomůcky, které si budou moci během říjnového či 

listopadového termínu vyzkoušet i rodiče. 

 

9. Provoz zahrady 

- zahrada se v určitých časech uzamyká,  

- prosíme rodiče, aby se po vyzvednutí dětí ze zahrady zde již nezdržovali.  

 

10. Podzimní prázdniny 

- v termínu 29. – 30. října, 

- v provozu bude budova A, bačkory a oblečení dětí z budovy B prosíme přenést. 



11. Diskuse 

- připomínka ze strany rodičů k aktualizaci jídelníčku na webu MŠ (důležité pro děti 

s omezeními ve stravování)  

 

Další informace: 

- Školní řád je k dispozici v obou budovách u vstupu, případně na webu MŠ; 

- z důvodů bezpečnosti stále platí zákaz vjezdu do areálu MŠ (je povolen pouze pro 

zaměstnance). 

 

 

V Příbrami dne 21. 10. 2018 

 

Zapsala: Magdalena Rezková 

 

 


