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

Školní 131, konané dne 4. března 2019 

 

 

 

Přítomni: za budovu A – Jaroslava Ryčlová, Magdalena Rezková, Dana Březinová, za 

budovu B – Jana Jílková, Bc. Petra Novotná 

Omluveni: Mgr. Kateřina Hradecká, Ing. Veronika Bolinová 

 

 

Program a jednání: 

 

1. Investice do vybavení 

- na účtech Spolku rodičů jsou k dispozici volné finanční prostředky pro nákup dalšího 

vybavení  

- finanční částka činí pro budovu A 71 754,06 Kč (k 28. 2. 2019), pro budovu B cca 50 000 

Kč (k 27. 2. 2019) 

- pro bud. A je zvažován nákup nového týpí, které je poškozené, za přibližně za 5-7 tis. Kč od 

certifikovaného dodavatele 

- pro bud. B bude zakoupen rozcestník a výzdoba schodiště v částce do 40 tisíc Kč;  

dodavatelem bude stejná firma, od které byla pořízena stávající dřevěná výzdoba interiéru 

- vítáme návrhy rodičů (zejména z bud. A) na další možné využití financí; v minulosti bylo 

investováno např. do čističek vzduchu do tříd nebo zahradních prvků             

 

2. Vstup na otisk 

- důvodem nesprávného snímání otisku prstu při vstupu do budovy může být nízká teplota 

v zimě nebo nižší relevance otisku při registraci do systému 

- je možné zvážit nákup vstupního čipu za 250 Kč; cena za čip bude při odhlášení ze systému 

(ukončení docházky) vrácena   

 

3. Logopedie 

- proškolení učitelé ve školkách mohou logopedické služby poskytovat pouze formou 

prevence – společnými cvičeními, příp. procvičováním již zafixovaných hlásek 

- nápravu hlásek řeší specialisté s VŠ vzděláním, kdy konzultace probíhají za doprovodu 

dospělé osoby 

- v případě zájmu rodičů, navrhujeme zvážit možnost konzultací či prozkoušení vyškoleným 

pedagogem MŠ    

 

4. Kroužky 

- pro předškoláky MŠ organizuje kurz deseti lekcí plavání (je plánován opět na podzim) a 

zajišťuje kroužek předškolní přípravy (tzv. školička probíhá jednou týdně) 

- výhledově je plánován další vzdělávací kroužek pro předškolní děti, který by vedly učitelky 

MŠ 

 



4. Akce do konce školního roku 

- 23. května – hudební odpoledne na zahradě pro děti a rodiče 

- červen – skautský den, pasování školáků 

- další – návštěva Divadla Antonína Dvořáka Příbram, výlety 

- termíny všech akcí pro jednotlivé budovy budou upřesněny na nástěnkách a webu školy 

 

5. Zahrada 

- u bud. A je instalována budka pro sýkorky s kamerou a děti mohou sledovat dění u ptáčků 

online nebo ze záznamu 

- rozbitá houpačka u bud. B bude vyměněna za novou 

 

6. Doprava 

- MŠ se snaží zajistit spolehlivou dopravu na veškeré akce (např. s dopravci Arriva, Pavča 

bus); kvůli vysokým cenám (např. hodinové sazby dopravců účtované do bližších cílů) je ale 

nutné zvažovat, zda se aktivity s nutností dopravy vyplatí     

 

7. Letní prázdniny 

- prázdninové termíny fungování všech MŠ v Příbrami budou vyvěšeny u vchodu  

 

8. Noví členové výboru 

- pro příští školní rok se hledají noví zájemci o členství ve výboru Spolku rodičů 

- informovat se můžete u J. Ryčlové (bud. A) a J. Jílkové (bud. B) 

 

 

Děkujeme rodičům za názory a připomínky k fungování naší školky.     

 

 

V Příbrami dne 6. 3. 2019 

 

Zapsala: Magdalena Rezková 


