
Zápis ze schůze Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VII, Školní 131 

 

Dne 15. 9. 2020 se v 15.30 hodin v budově A MŠ uskutečnila schůzka rodičů dětí z budovy A:. 

Přítomni:  

Za budovu A – viz prezenční listina 

 

Dne 15. 9. 2020 se pak v 16.00 hodin v budově B MŠ uskutečnila schůzka rodičů dětí z budovy B 

(schůzky se konaly odděleně z důvodu eliminace případné nákazy koronavirem):  

Za budovu B – viz prezenční listina  

 

Program a jednání obou schůzek:  

1) stručné shrnutí školního řádu s odkazem na jeho umístění a možností se s ním 

detailně seznámit  

  

2) povinná předškolní docházka dětí 

 

odklad školní docházky a návštěva poradny pro předškolní děti (nutné objednat se 

s časovým předstihem nejlépe již na leden) 

 

seznámení s povinnou distanční výukou pro předškolní děti – webové stránky „škola 

v pyžamu“ pro případ uzavření školy z důvodu karanténních opatření  

 

omluvné listy pro předškolní děti  

 

seznámení rodičů s novým programem Zvídálek týkající se inkluze v MŠ 

 

do MŠ bude docházet speciální pedagog kvůli integrovaným dětem, rodiče jej mohou 

kontaktovat  

 

bude probíhat rovněž monitoring dětí kvůli logopedii 

 

 

 

3) volba nových členů výboru Spolku rodičů  

 

zvolena byla paní Jitka Labudová (za budovu A) a paní Stanislava Váchová (za budovu B) 

 

 



4) rodiče byli seznámeni s finančními záležitostmi: 

 

se stavem účtů pro budovu A a pro budovu B, současně rovněž seznámeni s tím, do 

jakého vybavení obě budovy v minulém školním roce investovaly,  

 

platbami za stravné a školné, příspěvky na kulturní akce, výuku plavání (hrazeno až po 

5. lekci) 

 

5) organizace chodu MŠ,  

 

dojde-li ke ztrátě věcí v objektu MŠ, je třeba nahlásit na Policii ČR, nestačí nahlásit vedení 

MŠ 

telefonní číslo pro omlouvání dětí není číslo do jídelny, které je uvedeno na Googlu jako 
kontaktní (Google jej náhodně jako kontaktní číslo vybral, bude změněno v nejbližší době 
a uvedeno správné kontaktní číslo) 

o výjimku ze stravování (např. bezlepkovou dietu) je možné zažádat vedení MŠ pouze se 
zprávou od lékaře, v případě že ŠJ není schopna dietu uvařit, lze řešit stravování dítěte 
donáškou vlastní stravy a to pouze po předchozím projednáním s ředitelkou školy 

pokud dítě trpí alergiemi s vnějšími projevy připomínajícími infekční onemocnění (např. 
senná rýma, zarudnutí očí atd.) je třeba rovněž předložit potvrzení od lékaře 

 

6) přístup do MŠ 

 

 provoz zahrady, prosba o neshlukování rodičů a dětí na zahradě MŠ z důvodu rušení 

poledního odpočinku dětí v MŠ 

 

v případě, že si rodič otevře otiskem prstu dveře do MŠ, nesmí pustit další neznámé osoby 

do MŠ 

 

7) připravované akce 

 

veškeré akce budou předem upřesněny na nástěnkách 

 

aktivní školka započne pravděpodobně v březnu, v současné době chodí předškolní děti na 

plavání 

 

8) seznámení s možností konzultačních hodin 

 

9) diskuze a připomínky rodičů  

 

Diskuse proběhla k možnostem obnovení ježdění dětí na školky v přírodě, návrhy 

možných výletů dětí např. do Čechovy stodoly, do záchranné stanice v Hrachově atd.  



 

 

Děkujeme všem rodičům za připomínky k fungování naší školky.  

 

 

V Příbrami dne 15. 9. 2020 

 

 

Zapsala: Martina Koláčková  

 


