
Zápis ze schůzky s rodiči konané v MŠ Holoubkov dne 5.9.2019 

Program: 

1) Přivítání  

2) Informace vedoucí učitelky Bc. Stránské 

3) Informace učitelek jednotlivých tříd 

4) Třídní fond 

5) Závěrečná diskuse 

6) Rozloučení 

Ad 1) Schůzku zahájila vedoucí učitelka Bc. Stránská a přivítala přítomné 

Ad 2) Informace vedoucí učitelky: 

   Organizační změny v provozu MŠ 

Provoz MŠ od 6.00 – 16.00 

-6.00 – 7.00 hodin  ranní provoz ve třídě „Včelky“ (děti spojeny) 

-Od 7.00hodin  provoz v jednotlivých třídách (učitelky si odvedou děti ze 3. třídy) 

Provoz ve třídách:  Berušky 7.00 – 15.30 hodin 

   Motýlci  7.00 – 16.00 

   Včelky  6.00 – 16.00 

- Do 7.45 hodin  Příchod a přebírání dětí od zák. zástupců – nutné předávat dítě osobně ve  
třídě a vyčkat, až si učitelka dítě přebere. Nutné pro bezpečnost a předávání 
informací! Pozdější příchod nutné oznámit předem, případně omluvit 
telefonicky (důležité pro evidenci stravování) 

- Do 8.00 hodin Nahlášení přítomnosti dětí do školní jídelny, evidence obědů, omlouvání dětí 

- V 8.00  hodin  Zamykání budovy a celého areálu MŠ 

- Od 11.30 hodin Vyzvedávání dětí po obědě: Berušky 11.30 – 11.45* 

       Motýlci  11.45 – 12.00* 

       Včelky  12.00 – 12.15*  

                                                                                                    NEJDÉLE  DO 12.30 

* V případě, že se vaše dítě odchází po obědě, ale účastní se Talentíku,(12.00 /12.10– 12.30/12.40) 
vyzvedněte si je bezprostředně po skončení Talentíku.  

-Ve 12.30  hodin Zamykání budovy a areálu MŠ.  

                                            

- 14.30 – 15.55  Vyzvedávání a odchod dětí se zák. zástupci po spaní 

       Berušky 14.30 – 15.30 ve své třídě 

         15.30 – 16.00 spojeny ve 3. tř. 

       Motýlci  14.30 -  16.00 ve své třídě 

       Včelky  14.30 – 16.00 ve své třídě 



- 16.00 hodin  Zamykání budovy MŠ 

 Pozn. : Při předávání dětí po obědě nebo po spaní nebudou děti vydávány z jídelny, 
nestůjte prosím za dveřmi. Je to z důvodu toho, že se děti v klidu nenají, když vidí siluety 
rodičů za dveřmi. Chvátají za Vámi a odnáší jídlo předčasně. Musíme dodržet základy 
hygienických návyků - dojít do umyvárny, umýt se (předškoláci vyčistit zuby). Děkuji moc za 
pochopení. 

Platby: 

Školné pro letošní rok 370 Kč / měsíc splatné k 15. v měsíci nejlépe  inkasem, případně se domluvit 
jinak. O letních prázdninách bývá částka školného ponížena- dostatečně dopředu oznámeno. 

V případě nejasností se obraťte na Bc. P. Stránskou. 

 

Na letní prázdniny nutné zrušit příkaz k úhradě (při nezrušení nastává problém s přeplatky). 
Předškoláci (ani děti s odkladem školní docházky) školné neplatí. Předškoláci mají povinnou školní 
docházku a to v době ve všední dny od 8.00-12.00 (samozřejmě mohou i déle). V době prázdnin 
docházka povinná NENÍ. Prázdniny: 

Podzimní prázdniny:   ve úterý 29. října 2019 a středa 30. října 2019 

Vánoční prázdniny:   od pondělí 23. prosince 2019  do pátku 3. ledna 2020 

Pololetní prázdniny:   v pátek 31. ledna 2020 

Jarní prázdniny:   od pondělí 10. února 2020 do neděle 16. února 2020 

Velikonoční prázdniny:   ve čtvrtek 9. dubna 2020  

Hlavní prázdniny:   od středy 1. července 2019 do pondělí 31. srpna 2020 

 

  

Stravné – vybírána záloha 700,- Kč jednorázově a následně vyúčtováváno měsíčně. (děti do 5 let 30,- 
Kč na den, předškoláci 32,- Kč na den)  

Č. ÚČTU  181 890 718 /0300 

V případě nejasností se obraťte na pí. Vogelovou- ráno v kuchyni  MŠ. 

 

Další informace: 

Zamykání vrat a vrátek je nutné kvůli bezpečnosti  

Do MŠ jsou přebírány pouze děti zdravé, které nejeví známky nemoci (viz. Školní řád) 

Docházkové sešity: zapisovat denně, důležité – odchod dítěte domů 

Omlouvání dětí:   nepřítomnost, či pozdější příchod, omluvit do 8.00 hodin 

Předškoláci písemně, telefonicky nebo osobně – nejdéle do 48hodin  

Do MŠ je dětem povolena pouze jedna malá plyšová hračka  

 

 

 



Výchovně vzdělávací proces : 

Od 2018 nový ŠVP PV (školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) zaměřený především na 
enviromentální výchovu, rozvoj talentu a nadání (návaznost ZŠ Holoubkov). Až ukončíme anketu 
(poděkování za již odevzdané dotazníky a prosba o doplnění, pokud ještě rodiče neodevzdali) se 
zpětnou vazbou- dotazníkové šetření spokojenosti rodičů (do konce září), proběhne anketa 
s otázkami zaměřenými na talenty a schopnosti dětí v jednotlivých šatnách (prvních 14 dnech v 
měsíci říjen). 

 „ Talentíky“:  na základě ankety paní učitelky vyberou a nabídnou vhodný Talentík rodičům, který 
by mohly jejich děti navštěvovat. Ti se rozhodnou, zda jejich dítě bude Talentík navštěvovat. Probíhat 
bude od 12.00/12.10- 12.30/12.40. Dny upřesníme. Talentíky jsou nadstandartní nabídkou školy-  
nejsou zpoplatněny. Abychom mohli pracovat individuálně a s malým kolektivem dětí, jsou určené 
dětem od 4let. 

 

Nabídka:  Hra na zobcovou flétnu  pí.uč. Hrnčířová (zde platí individuální domluva s paní         

                                                                                      učitelkou- hra na flétnu nebude v anketě) 

  Ruční práce                 pí.uč.  Hrnčířová 

  Hudebně – pohybový  pí. uč. Stránská 

  Výtvarně – pracovní  pí. uč. Matysová 

  Přírodovědný   pí. uč. Šnajdrová 

Od 2/2 září bude v době od 13 do 14 hodin probíhat „Klubík“ pro předškoláky. Klub povedou pí. 
učitelky Černá a Bc. Fialová. Budou s dětmi individuálně pracovat a nabízet jim různé činnosti na 
celkový rozvoj osobnosti. Zaměří se na logopedickou prevenci, rozvoj v oblasti vnímání, myšlení, 
nabízet budou dětem i hru s angličtinou nebo deskové hry. Je to intenzivní příprava na školu, ale také 
odpočinkové hry před odpolední svačinou. 

 

Budeme rádi, když rodiče přispějí sponzorským darem na výtvarné potřeby pro děti (bílé i barevné 
papíry, čtvrtky apod. Momentálně nám chybí žluté papíry ) Dobrovolnosti se meze nekladou. 
Všem rodičům, kteří již přinesli dary, moc děkujeme. Všem rodičům oficiálně děkujeme na 
nástěnce, pokud by si to někdo nepřál, oznámí to paní učitelce při předávání daru. 

 

Ad 3) Informace učitelek jednotlivých tříd 

Představení paní uč. Matysové a Bc. Fialové – jejich umístění ve třídách 

Informace třída Berušky:   Donést náhradní oblečení, oblečení do třídy. Nutné přinést pláštěnku 
a gumovky – chodíme ven téměř za každého počasí. Svačina 8:30, vycházka 10.00 hodin. Našim cílem 
je spokojenost dětí i rodičů. Budeme se dětem věnovat dle věkových zvláštností, nikdo nebude 
ochuzen, je zajištěn individuální přístup. 

Paní učitelky: Jana Černá,Bc. Radka Fialová 

As.pedagoga: Petra Neckářová 

 

Informace třída Motýlci:  Po celý rok nás budou provázet zvířátka a pohádky. Plán vždy na ¼ 
roku k nahlédnutí v šatně 2. tř. Prosíme, čtěte nástěnky! Dětem dejte dostatek náhradního oblečení 



na pobyt ve školce. Oblečení na pobyt venku (vycházku) dávejte do poličky. Raději teplejší i slabší 
variantu, učitelka vybere nejvhodnější. Příchod nejdéle v 7:45. Pyžama dáváme domů 1x za 14 dní 
(prosíme, dávat čistá učitelce při příchodu do třídy) Obrázky dáváme domů, pokud nejsou na 
nástěnkách, neskladujeme – nedostatek prostoru. 

Od 10/2019 budou děti dostávat příbor, prosíme dávat jej i doma. Budeme pravidelně cvičit cca 3x 
týdně (projekt Sokolík) – vhodné a pevné bačkorky. („gumové přezůvky-tzv.croxy“ jsou z důvodu 
dodržení bezpečnosti zakázány-platí pro všechny třídy) 

Přestože je třída věkově smíšená, zajistíme všem dětem přiměřený a rovnoměrný rozvoj ve všech 
oblastech. Zajistíme individuální přístup a diferenciaci plněných úkolů tak, aby je zvládaly s úspěchem 
všechny děti. 

Paní uč.: Květuše Hrnčířová, Jana Šnajdrová 

As.pedagoga + školní asistent: Lenka Povýšilová 

 

Informace třída Včeličky:  Navazujeme na získané dovednosti a návyky, procvičujeme, 
opakujeme a nabízíme dětem „Klub předškoláků“ viz výše. V naší třídě se zaměříme na Hrubou, 
jemnou motoriku, rozvoj řečových schopností, umět se vyjádřit. Vnímání sama sebe, umět projevit 
své city, pocity, a utvořit vlastní postoj. Naplánované máme jako již tradičně- návštěvy a spolupráci se 
ZŠ Holoubkov. Především s 1. a 5.třídou. 

Předškoláci mají povinnou 

Paní učitelky: Michaela Matysová, Bc. Petra Stránská 

As. pedagoga: Ivana Tesařová 

 

 Pozn. pro rodiče ze třídy předškoláků (Včeliček): Aby byly děti dobře připraveny, je náš 
společný zájem, proto prosím o spolupráci a věnování se dětem i doma. Pokud byste chtěli 
někdo vědět na čem je třeba zapracovat, je možné domluvit se na konzultačních hodinách 
s ved.uč. Pokud s paní učitelkou vyhodnotíme, že je třeba něco více „pilovat“, na něco se 
zaměřit, bude dětem, které to potřebují, vytvořen PLPP(Plán podpůrných opatření) u 
kterého je nejdůležitější spolupráce s rodiči, intenzivní a individuální práce. Děkuji moc za 
pochopení a spolupráci. 

 

Ad 4) Informace o třídním fondu: 

Výše příspěvku na 1. pololetí 2019/2020 byla stanovena na 400,- Kč 

Po vyúčtování rodiče zaplatili zbývající částku do 400kč. Nově příchozí uhradí učitelkám tříd celou 
částku.  

Z fondu se hradí divadelní představení, akce, výlety. Je evidována účast dětí a následně vyúčtováno. 
Zůstatky jsou vyúčtovány vždy 1x za pololetí. Hospodaření s fondem k nahlédnutí u vedoucí učitelky. 

  

Ad 5) Proběhla diskuse: 

- plavání- letos bohužel jezdit nemůžeme, ZŠ jezdí přes poledne do Hořovic. Snad to vyjde příští rok.  

- keramika- každá třída si domlouvá termíny keramiky sama a tvoří si na třídě podle svého třídního 
tempa. 



Ad 6) Vedoucí učitelka poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými. Pozvala je na Lampiónový 
průvod- Světluškové rojení, které se bude konat 28.11.2019 od 16.00.  

 

Kdybyste cokoliv potřebovali, můžete kontaktovat Vaše třídní učitelky na „školkovém“ telefonu 420 
736 472 846 nebo osobně ve třídě nebo vedoucí učitelku P. Stránskou osobně nebo na e-mailové 
adrese: stranska@skolaholoubkov.cz  

 

 Pozn.: Informovanost: Sledujte nástěnky, webové stránky, ptejte se paní učitelek.  
Na nástěnkách je kromě jiného výňatek z obsahu integrovaného bloku- výchovně 
vzdělávací plán z TVP (třídního vzdělávacího plánu) aktualizovaný vždy na začátku nového 
bloku. Máme 4-Země, oheň, voda, vzduch. Nyní realizujeme „VZDUCH“. Pokud byste chtěli 
nahlédnout více do činností a her, které s dětmi děláme, poproste Vaši paní učitelku o 
nahlédnutí do TVP. ŠVP PV (školní vzdělávací program předškolního vzdělávání) máme 
umístěn u jídelny a k nahlédnutí je k dispozici stále. Ideální je sledovat webové stránky, 
tam je vše aktuální. Často přidávané příspěvky máme za třídy zvlášť i za školku dohromady, 
články i fotografie. 

 

Každý měsíc + dle potřeby aktualizujeme akce a plánované činnosti v šatnách i na webových 
stránkách 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

https://www.skolaholoubkov.cz/cs/materska-skola/planovane-akce/ 

PŘÍSPĚVKY 1.TŘÍDY: 

https://www.skolaholoubkov.cz/cs/materska-skola/tridy-ms/1-trida/ 

PŘÍSPĚVKY 2.TŘÍDY: 

https://www.skolaholoubkov.cz/cs/materska-skola/tridy-ms/2-trida/ 

PŘÍSPĚVKY 3.TŘÍDY: 

https://www.skolaholoubkov.cz/cs/materska-skola/tridy-ms/vcelicky-3-trida/ 

INFORMACE PRO RODIČE: 

https://www.skolaholoubkov.cz/cs/materska-skola/ 

 

 

pozn.: Kdybyste něco nevěděli nebo potřebovali, ptejte se!   

Děkujeme, kolektiv MŠ. 
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