SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ
MŠ OSTOPOVICE 30. 8. 2022 v 17.00
Předpokládaný program a zápis:
Úvod
●
●
●
●
●
●

zahájení ředitelem školy Petrem Juráčkem
představení zástupců ředitele - Petra Turečková, Jakub Gottvald
třída Myšky – pí. učitelky Helena Suchá a Aneta Hrušková – 547 354 881
třída Ježci – pí. učitelky Jindra (Inka) Rádlová a Barbora Šiková – 547 357 075
třída Žabky – pí. učitelky Jana Grossová a Ivana Bláhová – 547 357 076
asistentky pedagogů - Markéta Kozlová, Kristýna Hohnová
provozní - Monika Rejdová, Hana Kroutilová, mobilní spojení - tel. 703 377 796

Seznámení rodičů s ŠVP
(k nahlédnutí ve vestibulu školy, na webu školy)
● ekologické zaměření - probíhá společný celoroční projekt s pohádkami
● na třídách tvoření třídních programů, které přizpůsobujeme potřebám a schopnostem dětí (dle
8 inteligencí), nedílnou součástí programů jsou tradice, objevování místa, kde žiji
● třídy jsou účelově rozděleny na herní a pracovní centra, v meziprostoru je prostor na
pohybové, zdravotní a relaxační aktivity
● využíváme především tyto metody - učení hrou, praktické činnosti, prožitkové, situační,
kooperativní a sociální učení nápodobou
● ve třídách Myšky a Ježci jsou děti věkově smíšené (3–5 let),
ve třídě Žabky jsou předškoláci
● příprava předškoláků probíhá pravidelně s pedagogy MŠ, jednou týdně zapojení pedagoga ZŠ
s cílem plynulého přechodu do ZŠ (adaptace na pedagogy ZŠ, práce s pomůckami).
Ve druhém pololetí odpolední lekce s dětmi a rodiči v prostorách ZŠ.
● společné akce předškoláků a žáků 1. ročníku, společné celoškolní akce
Školní řád MŠ
(k nahlédnutí ve vestibulu školy, na webu školy):
● provoz MŠ: od 6.30 do 17.00, prázdninové provozy – na vánoční prázdniny je provoz uzavřen,
v červenci bude provoz dva až tři týdny, ostatní prázdninové provozy zajišťujeme dle zájmu
rodičů (zapisování docházky dítěte do seznamů)
● povinnost rodičů hlásit změny osobních údajů (telefonů, pojišťovny, adres)
● zmocnění k odvádění dětí z MŠ (nutné zapsat i lektorky z kroužku)
● povinnost rodičů řídit se školním řádem (předávat děti učitelkám do tříd, omlouvat
nepřítomnost dětí, nevodit do MŠ děti s léky a nedoléčené)
● informovanost (nástěnky, Edookit, stránky školy), podílení se na akcích školy, možnost
zapůjčení
●
odborné literatury
● možnost vyloučení dítěte z MŠ – neuhrazení úplat, neomluvená absence, opakované
vyzvedávání
●
po skončení provozu
● povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let v min. rozsahu 4 hodin (tj. od 8.00 do 12.00)
● omlouvání dětí – pomocí aplikace Edookit (od konce září)

Režim dne
● příchod dětí od 6.30 do 8.15, po obědě od 12.15 do 12.30 (v této době zazvonit na třídu
a vyčkat v šatně až paní učitelka předá dítě po obědě), odpoledne od 14.30 do 17.00 - vstupní
dveře otevřete pomocí čipu
● ráno (6.30 – 7.30) a odpoledne (od 15.45) se děti schází ve třídě Ježků
(orientační časy - přizpůsobujeme potřebám dětí)
● pokud plánujete brát děti po obědě, doporučujeme pátek
● od 9.45 je zpravidla dvouhodinový pobyt venku na zahradě, 1x týdně vycházka do okolí školy
● povinná doba odpočinku s pohádkami po obědě (cca hodina), postupné vstávání či klidové
aktivity pro nespící děti dle aktuální situace
● u Žabek průběžná svačina – děti se samy obsluhují, mažou pečivo pomazánkou, vytvořen
pracovní kout pro předškoláky „Školička“– samostatné plnění různých úkolů, sebehodnocení
Připravované akce
● viz měsíční plány – plán akcí bude předem vyvěšen na nástěnce a na webu – podrobné
a aktuální
● informace vždy zdůrazněny na nástěnce před akcí
● dvakrát ročně fotografování dětí
● narozeninové dny – jednou za měsíc společná oslava narozenin dětí v daném měsíci
+ divadlo hrané p. učitelkami
● hračkový den – jednou za měsíc
● divadla v MŠ a v Brně, koncerty, mimořádné dny, celodenní výlet apod.
Edookit
● informační systém pro komunikaci rodičů a školy - omlouvání,
emailová komunikace, třídní kniha
● stejný systém i v ZŠ
Sdružení přátel školy při MŠ Ostopovice, z.s.
● domluva a schválení vybírané částky na kulturní a sportovní akce, dopravu (byl projednán
a schválen návrh 1500 Kč na školní rok – nevyčerpané částky na akce zůstávají pro potřeby
sdružení – hračky a další potřeby pro děti). K 1. 9. 2022 stav na účtu sdružení - 163 072 Kč.
Zájmové činnosti - přednost mají předškoláci
● angličtina – pouze v Tydlidomě Nebovidy
● tanečky – Kometa
● logo kroužek
● Dětský folklorní soubor Háječek
● sportovní kroužek
Stravování a úplata za vzdělávání
● vedoucí stravování Lenka Balážová – 547 211 325, 737 350 798
stravné i školné se platí INKASEM (formulář předá vedoucí ŠJ Lenka Balážová)
● u nových strávníků se vybírá záloha 500 Kč na stravu, stravné se strhává na začátku měsíce
za předchozí měsíc
● školné se strhává na začátku daného měsíce – 400 Kč
● zřízení INKASA pro účet školy ve výši 1 400 Kč na měsíc
● strava se odhlašuje vždy den předem do 9 hodin. Přihláška, případně následná odhláška je
možná pouze elektronicky na www.jidelna.cz,( předáme Vám jméno a heslo), případně formou
SMS vedoucí ŠJ.
● stravné neodhlašují paní učitelky
● prázdninový provoz – závazné přihlášení docházky v MŠ

Různé
● děti si mohou nosit plyšové hračky pro dobu spaní a odpočinku, jiné hračky dle domluvy (proto
bývá hračkový den)
● praní povlečení jednou za měsíc doma
● foto do památníčku dítěte – nově nastoupené děti
● hrníčky na pitný režim (malé - domluvit s třídními učitelkami)
● oblečení dětí – vše označit jménem dítěte:
● náhradní oblečení pro případ znečištění - spodní prádlo, ponožky, punčocháče,
tričko – dávat do barevného košíku na skříňce
● oblečení na pobyt venku - tepláky, kraťasy, dle počasí gumáky, pláštěnka
● pyžamo, papuče, které nedělají šmouhy na podlaze
● možnost zakoupení čipů pro vstup do budovy (záloha 100 Kč/kus)

Připravila: Bc. Ivana Bláhová, vedoucí učitelka MŠ

Součástí zápisu je i prezenční listina - rodiče podpisem potvrzují, že byli seznámeni se školním řádem
a dalšími informacemi dle tohoto dokumentu.

