
ZÁPIS TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 19.9.2022

Přítomni:  rodiče dětí – viz prezenční listiny

Ředitelka : Mgr. Michaela Bernatíková

Učitelky   : Hana Bašná, Iveta Veruňáková, Anna Kišková

Školnice : Zdeňka Halouzková

Program :

1. Přivítání
2. Seznámení rodičů se Školním řádem, s platnými inovovanými dokumenty 

školy ( ŠVP,TVP, Vnitřním a Organizačním řádem)
3. GDPR
4. Kontrola správnosti údajů v evidenčních listech dětí, doplnění, změny, 

docházka dětí – podpis 
5. Akce MŠ, logoped.depistáž, fotografování
6. Organizace školního roku
7. Obědy dětí
8. Zdravé dítě v MŠ, omluvné listy
9. Žádost o spolupráci rodičů ( hygienické pomůcky, eurosložky a pod)
10.Potřeby dítěte do MŠ 
11.Třídní fond 
12.Diskuze
13.Závěr

1. Paní ředitelka přivítala všechny přítomné rodiče a poděkovala jim za hojnou účast na 
třídní schůzce. Představila rodičům všechny paní učitelky a paní školnici. 

2. Rodiče byli seznámeni se všemi platnými inovovanými dokumenty naší MŠ.  Byl jim 
představen ŠVP a pestrý TVP obou tříd, rodiče byli seznámeni s právy a povinnostmi 
svými a svých dětí. Veškeré dokumenty, např. Vnitřní a Organizační řád naší MŠ, jsou 
rodičům volně k dispozici v šatně MŠ a na webových stránkách naší MŠ. Rodičům 
bylo poskytnuto heslo k webovým stránkám školy. Heslo se týká fotografií dětí, které 
jsou pořizovány při různých činnostech během pobytu dětí v MŠ. 

3. Paní ředitelka v rámci GDPR poprosila rodiče o písemný souhlas s fotografiemi dětí 
v chodbě školky – fotografie jsou součástí značky dítěte a tabla předškoláků. 

4. Rodiče si překontrolovali a aktualizovali údaje v matrice školy. Případné změny byly 
zaznamenány.



5. Akce MŠ na tento školní rok jsou naplánované a všichni společně doufáme, že se je 
v letošním školním roce podaří uskutečnit. Pro děti je připraven bohatý program. Na 
akce mimo MŠ je zajištěn autobus s 24 místy k sezení. Divadelních představení mimo 
MŠ se budou účastnit pouze děti ze třídy Pastelky. V případě onemocnění nejstarších 
dětí se zúčastní nejšikovnější děti ze třídy Korálků. Všechny akce – viz příloha, jsou 
vyvěšeny v chodbě školy a na webu MŠ. Rodičům jsou včas předávány veškeré 
informace. Paní ředitelka informovala rodiče o možnosti logopedické depistáže pro 
děti od 4 let věku. Provede ji 8.11.2023 od 9,30 hod. Mgr. Kalitová. Logopedická 
depistáž se provádí na žádost rodičů. Rodiče, kteří projeví o depistáž zájem, 
vyzvednou si u učitelek žádost. Rodiče se domluvili na  fotografování dětí – před 
Vánoci, sada fotografií za 300,- Kč, budou se moci fotografovat i sourozenci. 

6. Paní ředitelka seznámila rodiče s organizací školního roku 2022-2023. Seznámila je 
s termíny vánočních a letních prázdnin.

           Vánoční prázdniny : od 23.12.2022 – dle školní jídelny v Kostelci na Hané  2-
5.1.2023     
          Letní prázdniny : 17.7.2023 – 31.8.2023
          Provoz MŠ : 6,30 – 16,00 hod.
            Ráno se všechny děti, do 7,00 hodin, budou scházet ve třídě Pastelek. 

Po obědě : 
           Třída 2Korálky :   rodiče si děti vyzvedávají v 12,15 hod. V případě   
          sourozenců si rodiče mohou po dohodě vyzvednout obě děti současně ve 12,45 hod.
          Třída 1 Pastelky  :  děti si rodiče vyzvedávají v 12,45 hodin. Rodiče byli upozorněni,    
           ať nezvoní na zvonky MŠ, děti ze třídy Korálů v této době již usínají. Učitelky 
             budou v určený čas otevírat. 
            Odpoledne : od 15,30 budou všechny děti ve třídě 1 Pastelky. Rodiče budou zvonit na 
            třídu 1.

7. S rodiči jsme podrobně probrali přihlašování a odhlašování obědů  dětí. Rodiče mohou 
dětem oběd odhlásit a přihlásit den předem do 8,30 hodin osobně, nebo telefonicky 
v MŠ. První den nepřítomnosti dítěte si rodiče mají právo oběd v MŠ vyzvednout. Pro 
oběd si rodiče přijdou ve 12,00 hodin.  V případě, že rodič zapomene své dítě odhlásit, 
automaticky mu bude 3.den oběd odhlášen a to až do doby opětovného přihlášení 
dítěte.  

8. Paní ředitelka důrazně požádala rodiče o vzájemnou ohleduplnost k ostatním dětem . 
V případě, že se u dítěte vyskytnou příznaky nemoci ( nakažlivá rýma, kašel, 
průjmová onemocnění, teplota apod.), dítě není zdravé a do MŠ nepatří. Upozornila 
rodiče, že v MŠ nesmíme podávat dítěti žádné léky. V MŠ se smí vyskytovat pouze 
zdravé dítě. Co se rozumí zdravým dítětem, mají rodiče jasně vyvěšeno v šatně MŠ.  
Děti, které v letošním školním roce dovrší 6 let věku, mají dle školského zákona 561    
povinnou předškolní docházku. Z toho vyplývá povinnost rodičů prokazatelně omluvit 
veškerou nepřítomnost dítěte v MŠ. U nás k tomu slouží tzv. omluvné listy, které je 
třeba při návratu dítěte do MŠ rodiči vyplnit a podepsat.

9. Rodiče byli požádáni o spolupráci při zásobení mateřské školy hygienickými 
potřebami. Všechny potřebné informace ohledně hygienických a ostatních potřeb pro 
děti( např. papíry na volné kreslení pro děti a pod), byly rodičům předány. Jedná se o  



pomoc dobrovolnou.  Za veškerý přinesený materiál budeme velice rádi.  Paní 
ředitelka požádala rodiče, aby dětem zakoupili balík eurosložek. Děti mají v MŠ své 
portfolio a do eurosložek si po celý školní rok zakládají obrázky, PL s úkoly, které si 
následně odnášejí domů. Také budeme rádi, když rodiče, dle svých možností, přinesou 
dětem do MŠ různé přírodniny ze zahrádek – např. dýně, aby si je děti mohly v MŠ 
ozdobit. Paní ředitelka požádala o pomoc šikovné tatínky , kteří by se podíleli na 
opravě pískoviště pro děti.

10.Paní ředitelka informovala rodiče o tom, jaké převlečení potřebují děti do MŠ. 
Všechny věci dětí, včetně papučků musí být podepsané. Děti potřebují do MŠ 
pláštěnku a gumáky. Rodiče byli upozorněni na to, aby dali dětem do skříněk 
dostatečné množství náhradního oblečení. Ve skříňkách musí mít děti také náhradní 
oblečení na zahradu. 

11.Paní ředitelka informovala rodiče, že po dohodě s panem starostou se letos opět 
nebude vybírat školné. Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám veškerého zboží 
navrhla rodičům zvýšení platby do třídního fondu takto:

Nově přijaté děti : 1500,- Kč za rok

Stávající děti :       1200,- Kč za rok.

Rodiče si tuto částku jednomyslně odsouhlasili. Paní ředitelka také rodičům podrobně 
vysvětlila, k čemu se peníze z třídního fondu budou používat. Peníze budou od rodičů 
vybírat učitelky obou tříd během měsíce září 2022.

12.Diskutovalo se o připravovaných akcích pro děti, o fotografování dětí, komunitních 
setkáních, logopedické depistáži.

13.Na závěr paní ředitelka popřála všem rodičům, dětem i pedagogům hlavně pevné 
zdraví a vyjádřila naději na bezproblémový školní rok bez jakéhokoli omezení.  

V Bílovicích dne 19.9.2022 Zapsala: Hana Bašná, učitelka


