
Zápis ze schůzky s rodiči konané 3.9.2020 

 

Přítomni: 

Ředitelka školy:               Mgr. Vodičková Iveta 

Učitelky:                           Bc. Fialová Radka, Michaela Matysová, Hrnčířová Květuše, 

Šnajdrová Jana, Černá Jana, Bc. Opatrná Kateřina 

Asistentky:  Lenka Povýšilová, Ivana Tesařová 

Rodiče dětí: viz. příloha „ Prezenční listiny“ 

Program schůzky: 

1. Úvod, přivítání 
2. Informace vedoucí učitelky  
3. Informace ředitelky školy 
4. Informace od učitelek z jednotlivých tříd 

       4.   Diskuse 

Projednáno: 

Ad. 1) Úvod 

 
Ředitelka og. Mgr. Vodičková přivítala přítomné a seznámila přítomné s organizačními a 

personálními změnami – nová vedoucí učitelka Bc. Radka Fialová (nahradila ve funkci Bc. 

Stránskou), nová paní učitelka Bc. Kateřina Opatrná ( paní učitelka v 1. třídě).  

Ad.2) Informace ved. učitelky Bc. Fialové  

• Organizace ve třídách : 
 1. třída :  učitelky:  Jana Černá, Bc. Kateřina Opatrná 

                            MOTÝLCI        asistentka: Ivana Tesařová 

2. třída :  učitelky:  Jana Šnajdrová, Květuše Hrnčířová 
                           BERUŠKY         asistentka: Lenka Povýšilová 

3. třída :  učitelky:  Bc. Radka Fialová, Michaela Matysová 
                          VČELKY             asistentka: Anna Berková 

• Příchod do MŠ v době od 6.00 do 7.45 hodin. V případě zdržení, telefonicky 
omluvit nejdéle do 8.00 hodin (nahlásit, že dítě bude obědvat) 

• Odchod po obědě:  vyzvedávání dětí v době od 12.00 – 12.15 hodin 

• Odchod po spaní :   vyzvedávání dětí v době od 14.30 – 15.55 hodin 

• Podávání informací denně, při předávání dítěte. Pokud mají rodiče zájem o 
širší informace, je třeba domluvit si s učitelkami konzultaci.  

• V době prázdnin nemusí rodiče omlouvat předškoláky, jinak platí omluvy do 3 
pracovních dnů 



• Do odvolání platí zákaz nošení vlastních hraček do MŠ 

• Kroužky Talentíky - předběžně o organizaci, bude provedena anketa pro 
rodiče 

• Konzultace – domlouvat si předem (osobně či telefonicky) 
 

Ad. 3) Informace ŘŠ o omezeních: 

1) Nutná dezinfekce rukou před vstupem do budovy (děti i rodiče) 
2) Pokud jeví dítě jakékoliv známky respiračního onemocnění, nemůže být přijato do 

kolektivu MŠ (Rodiče upozorněni na možnost předložit lékařské potvrzení 
v případě, že dítě trpí chronickým, či alergickým onemocněním. Lékař vystaví 
potvrzení a přesně popíše příznaky.) 

3) V případě, že se u dítěte projeví příznaky respiračního onemocnění v době pobytu 
v MŠ, bude dítě vyčleněno z kolektivu a izolováno. Bude mu nasazena rouška a 
rodiče dítěte budou vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí. 

4) Rodiče mohou přinést potvrzení od lékaře, pokud má jejich dítě chronické, či 
alergické projevy podobné respiračním příznakům. Lékař popíše příznaky. 

5) Nově: škola je povinna zajistit dětem možnost distančního vzdělávání v době 
uzavření školy – platí pro předškolní děti (možnost zapůjčení tabletů – 10 ks) 

6)  
 

Informace z jednotlivých tříd:  

 

- vybíráme kapesníky na 1. pololetí 

- vybíráme příspěvek 400,- Kč. Tyto finance budou použity na  platby akcí, kterých se 
děti zúčastní. Vždy je vedena docházka a případný přebytek je vyrovnán další školní 
rok (případně vrácen na konci školního roku) 

- náhradní oblečení do sáčku (spodní prádlo, ponožky, tepláky na vycházku, 
pláštěnka, gumovky a další oblečení dle aktuálního počasí) 

- prosíme rodiče o zapisování odchodu svého dítěte do příslušného docházkového 
sešitu v šatně.  

- děkujeme za případné dary (papíry, barvy, barevné papíry, roličky apod.) vše 
využijeme při práci s dětmi.  

- děti předávejte vždy osobně učitelce ve třídě.  

- podepište prosím dětem jejich věci 

 

Talentíky:  bližší informace na nástěnkách 

- Ruční práce :    Květuše Hrnčířová 

- Výtvarný:    Michaela Matysová 

- Malý zahradník:   Jana Černá 



- Logopedická prevence:  Bc. Radka Fialová 

- Předškoláček (nejstarší děti)  Jana Šnajdrová, Bc. Kateřina Opatrná 

 

3. Diskuse:  

- z hygienických důvodů si nebudou děti čistit zuby a nebude kroužek flétny.    

- plavání : plánováno duben – červen 2021 společně se ZŠ Holoubkov. Kurzy povede       
Mgr. Kateřina Culková v bazénu Hořovice ( záleží na epidemiologické situaci, kurzy 
jsou určeny pouze pro nejstarší děti) 

• Kroužky Talentíky - předběžně o organizaci, bude provedena anketa pro 
rodiče 
 

 
 
Zapsala :                                   Jana Šnajdrová                                                                 
V Holoubkově 7.9.2020 
 
 


