
ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 28.4.2022
Přítomni :

Rodiče dětí – viz presenční listiny

Ředitelka MŠ : Mgr Michaela Bernatíková,

Učitelky MŠ : Hana Bašná, Iveta Veruňáková, Anna Kišková

Program :

1. Přivítání
2. Velikonoční dílnička – umístění v soutěži
3. Akce na měsíc květen – červen 2022 
4. Hygienické potřeby, oblečení dětí
5. Zápis do MŠ
6. Oslavy narozenin
7. Uzavření MŠ po dobu letních prázdnin
8. Informace o vypnutí el. energie v MŠ dne 2.5.2022
9. Zápis dětí do ZŠ – zpětná vazba od rodičů
10. Diskuse
11. Závěr

1. Paní ředitelka přivítala přítomné rodiče na třídní schůzce, která se po dlouhé době 
mohla opět konat v MŠ a pochválila rodiče za hojnou účast. 

2. Hned v úvodu třídní schůzky paní ředitelka poděkovala všem rodičům, kteří se 
7.4.2022 zúčastnili Velikonoční dílničky v MŠ a zdobili se svými dětmi beránky. Naše 
MŠ se ve velké konkurenci umístila na překrásném 3.místě a získala tak obnos 500,- 
Kč na nákup zboží v obchodě Tesco. Budou zakoupeny hračky a výtvarné potřeby pro 
děti.

3. S rodiči byly podrobně probrány všechny akce, které se uskuteční do konce školního 
roku. Akce pro děti jsou vyvěšeny v chodbě školy i na webu MŠ. K jednotlivým 
akcím budou vždy včas dodány upřesňující informace . Informace budou předány jak 
osobně, tak na vývěsce v chodbě školy. Paní ředitelka doporučila rodičům, aby si 
všímali všech změn. Podrobně se probral výlet dětí 1.6. na Zlatou farmu ve 
Štětovicích. Bude se vybírat 100,- Kč/dítě, děti budou mít zajištěnu výbornou 
svačinku a prohlídku farmy.  Dětský den 4.6. s pasováním předškoláků – paní 
ředitelka požádala rodiče, zda by opět připravili drobné občerstvení ve formě ovoce, 
které bude všem nabídnuto. Když se tato akce konala naposledy -v roce 2019 – před 
covidem,  rodiče doma do plastových kelímků připravili mix z ovoce. Akce měla 
obrovský úspěch a letos jsme byli požádání Sborem dobrovolných hasičů o totéž. 
Kelímky dodají hasiči. Vstupné na Dětský den je dobrovolné a veškerý výtěžek 
předávají hasiči naší MŠ. Děti, kromě slavnostního pasování předškoláků, vystoupí 
s krátkým kulturním programem. Pro děti mají hasiči připraveno spoustu soutěží, 



včetně opékání špekáčků. Paní ředitelka pozvala všechny rodiče a prarodiče na setkání 
– besídku obou tříd, která se koná ve čtvrtek, 5.5.2022 od 15,30 hod.

4. Paní ředitelka požádala rodiče o chybějící hygienické prostředky, především 
kapesníky. Záleží na dobrovolnosti rodičů. Poprosila rodiče o vhodné oblečení ve 
skříňkách dětí – děti musí mít náhradní oblečení na pobyt venku i ve třídě, včetně 
ponožek a spodního prádla.

5. Rodiče byli informováni o tom, jak bude probíhat zápis do MŠ na školní rok 
2022/2023. Zápis proběhne za přítomnosti rodičů a dětí ve dnech 9.a 10.5.2022 
v odpoledních hodinách. Veškeré informace k zápisu jsou vyvěšeny na vstupní bráně, 
dveřích , chodbě MŠ a webu MŠ. 

6. Paní ředitelka poděkovala rodičům, že k oslavám narozenin dětí vzorně  nosí pouze 
kupované věci a poprosila je spíše než sladké, nabízet dětem ovoce, zeleninu.  
Poděkovala jim také za to, že jsou k sobě navzájem ohleduplní a neposílají do MŠ 
nedoléčené nachlazené děti, což se odráží na celkovém klima MŠ.  

7.  Rodiče byli znovu informováni o době uzavření MŠ po dobu letních prázdnin. MŠ 
bude uzavřena v době od : 18.7.2022 – 31.8.2022. Nový školní rok začíná ve čtvrtek, 
1.9.2022. Tyto informace jsou již zveřejněny na vstupní bráně, dveřích, v chodbě MŠ 
a na webu MŠ. Rodiče dostali možnost předběžně podpisem potvrdit účast dětí 
v prázdninovém provozu MŠ v době od 1. – 15.7.2022. Děti mohou kdykoli v souladu 
s platnými předpisy z docházky o prázdninách odhlásit i přihlásit. 

8. Paní ředitelka informovala rodiče o tom, že v pondělí, 2.5.2022 od 7,30 - 16,30 hod. 
nepůjde v celé obci a tudíž i v MŠ elektrika. Nebude se topit, nepoteče teplá voda. 
Provoz MŠ zůstává zachován.

9. Paní ředitelka i p.učitelky se zajímaly o to, jak proběhl zápis předškoláků do ZŠ. 
Rodiče budoucích prvňáčků byli spokojeni, děti byly šikovné a všechny byly zapsány 
do 1.třídy ZŠ a MŠ Kostelec na Hané.

10. Diskutovalo se o akcích, které děti čekají, probíralo se nadcházející komunitní setkání 
(besídky dětí), výlet, fotografování, Dětský den, zápisy do MŠ, prázdninový provoz, 
výlet na Zlatou farmu, pyžamková noc.

11. Na závěr paní ředitelka ještě jednou poděkovala všem rodičům za účast, vstřícnost a 
ochotu spolupracovat a srdečně se se všemi rozloučila.

V Bílovicích, 28.4.2022 Zapsala Hana Bašná, učitelka


