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ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁKONNÝVU ZÁSTUPCI nĚrÍ

Dne: 23.0I.2020 v

16.30 hodin

Místo: Mateřská škola Starý Mateřov

Přítomni: zákonní zástupci dětí (viz prezenčni listina), pracovníci MŠ- M. Morávková, E.
kinzelová
Omluveni: V. Sedliská, L. Němcová
Program:

o
o

přivítání všech zúčastněnÝch, poděkováni zákonným zástupcům dětí za spolupráci a
podporu (zajištění kopírování,tisk, úpravy a opravy nábýku, živéhovánočního
stromečku, papíry, šanony, tvorba nového webu).
Doklad o uhrazenÉúplaty za rok 2019 - zákonným zástupcům byl předán doklad o výši
uhrazené úplaty za předškolní vzdéIáváni za rok 2019.
Logo mateřské školy ve spolupráci s paní Hakenovou se podařilo zajistitnávrhy - logo
školy (6 grafických návrhů), prostor pro vyjádření zákonných zástupců dětí při výběru
loga (anketa) jako jeden z názoripro výběr loga (prostor pro vyjádření budou mít i děti
z MŠa zřizovatel MŠ).
Rekapitulace za období srpen 2019

-

leden 2020. v tomto období se podařilo:

školníjídelna: pestřejší jídelníček(denně čerstvépečivo, zeleninové a ovocné mísy možnost výběru), eliminace margarínů, materiální vybavení (nové nádobí a příbory)
školnívzdělávací program: doplněn o výlety do přírody, do výstavní galerie,
preventivním programem Policie ČR,děti mají vedeny portfolia, předškoláci pracovní
sešit na grafomotoriku; zíizenabyla galerie pro foto; společná setkání se zákonnými
zástupci dětí - čertovská dílna, rozsvícenístromečku, Vánočníbesídka, tříkrálové
zpív ání; divadelní představení
logopedie: individuální logopedická péčepro děti a zžkonnézástupce v prostředí MŠ
nadstandardní aktivit},: plavecký výcvik, lyžařský výcvik (informace k termínům a
organizaci akcí jsou k dispozici na webu obce a na nástěnce v VŠ)
sponzorský dar: v září se těšímena novou tŤídu ze sponzorského daru, budou vytvořeny
nové herní kouty

co

nás čeká. na co se těšíme:
ukázka dravců - 28.0 I .2020
prevence - dentální hygiena, péčeo chrup

-

17.02.2020 (pod vedením studentek LF)

-

divadlo v MŠ-20.02.2020
poslední týden v únoru karneval, masopustní veselice
březen - návštěva ZŠv Pardubicích (předškoláci)
na jaře výlet Babiččindvoreček (termín bude upřesněn dle domluvy s MŠČepí,
společný výlet za zv íŤ atky)
- besídka ke Dni matek
- školnívýlet anočníškolka
- ukončeníroku - pasování předškoláků (představení koncepce programu k ukoněení
školníhoroku - vytvoření rituálu, navrhovaný termín 18. nebo 19.6.2020) - po dohodě
se zákonnými zástupci dětí byl odsouhlasen termín 19.06.2020
Termíny plánovaných akcí budou k dispozici na webu obce a na nástěnce v MŠ.

Konzultačníodpoledne pro rodiče dětí v prostředí MŠ,vypsány 2 terminy 17.02.2020
v čase od 14:00 - 17:00 a 19.02.2020 v čase od 14:00 - I7:I5.Individuální konzultace
pedagogŮ se zákonnými zástupci dětí s cílem sdělení průběhu adaptace, vývoje a
pokroků, školnízralosti dětí.
Prázdninový provoz v době pololetních, jarních a letních prázdnin bude zajištěn,
zákotní zástupci vyplní docházku děti zdůvodu zajištění optimálního množství
potravin pro stravované děti a případné volné kapacity pro přijetí détízMŠČepí.Na
jednotlivé prázdniny je vytvořen formulář, do kterého zákonrtí zástupci vyplní
docházku. Formuláře s docházkou jsou k dispozici k vyplnění na nástěnce v MŠ.
Podání validních informací ze stran}, MŠ- informovanost
bezpečnostní systém byl nainstalován z důvodu zajišténíbezpečnostidětí, viz. Škokk;;
zákon a Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi dětí, žáktla studentů
ve školách a školských zaŤízenich zřizovaných Ministerstvem školství,mládeže a
těloqýchovy (č. j. 37 01412005-25)
v MS probíhá tzv. společnévzdělávání, cožje novinka a trend v současnémškolském
systému, je to v současnédobě zcela běžná věc. MŠStarý Mateřov je malá škola,
zákonní zástupci se s touto situací nesetkali. V MŠmáme dítě, které má narušenou
komunikaění schopnost. Jeho projevy jsou specifické s ohledem najeho SVP (nemůže
plně komunikovat, chová se egocentricky apod.). S dítětem pracuje vedle pedagogů i
asistentka pedagoga.
a

Diskuse

Kurzlyžovánípro MŠ,smluvní dodavatel Ski Fanatíc,zákonnízástupci udělí zmocnění
dodavateli po dobu konání kurzu; doporučeno zákonným zástupcům přihlášených dětí
o zajištění připojištěni pro úraz.
Oblékánídětí - chodíme s dětmi ven za každéhopočasí,doporučeno zákonným
zástupcům funkění oblečenítakové, které nevadí, když se děti umažou a zašpiní

(nepříznivé počasí);chodníky po obci jsou znečištěnévýkaly; zajistit dostatek
náhradního prádla.
Kurzplavání pro MŠ- částka zaklxz je 700 Kč, doprava 8 000 Kč, náklady na dopravu
budou rozpočitány dle závazně přihlášených dětí; celková výše kurzu zaplavání se bude
vybírat v termínu od 17.02.2020.

Besídky a vystoupení dětí - po dohodě se zákonnými zástupci bude vystoupení dětí ke
Dni matek pořádáno v obecním domě. S ohledem na náročnost příprav besídek (např.
organizace příprava kulis, nácvik s dětmi probíhá výhradně v MŠ)boudou besídky
realizované v rozsahu 30 minut. Pravidelně bude pořádána besídka ke Dni matek,
pasování školákůa vánočníbesídka.
Pasování předškoláků - bude se konat zapŤíznivéhopočasíu rybníka, kde je stín, den
je zaměŤen na pasování předškoláků, rozloučení.
Ze strany zákonných zástupců byla přislíbena spoluúčastpři realizaci vystoupení
(občerstvení,kulisy apod.). Doprovodný program bude zajištěn s ohledem na možnosti
mateřské školy (ekonomická stránka místo kapely a finančně nákladných
doprovodných programů je ze strany MŠpreferován program s pomo ci zákonných
zástupců a pracovníkůMŠ- hra na kytaru apod,).

Zapsala: M. Morávková, E. Kinzelová

Ověřila: zazákowÉ zástupce ověřila7Óaní Martina Kantová
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