
TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ RASTISLAVOVA  

21.9.2020 

 

1) Třídy – seznam pedagogických pracovníků a provozního personálu 

 pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve třídách – složení na webu MŠ 

 provoz školní výdejny 

a) jídelníček bude vystaven na nástěnce naproti schodiště 

b) vaří nám jídelna ZŠ Staré Město II. stupeň, vedoucí jídelny je paní 

Dagmar Horáková, tel.702278875 

c) ve školním stravování se dodržuje spotřební koš  

d) návrhy, stížnosti a dotazy – obracet se přímo do kuchyně, či na 

ředitelku MŠ,  

 práce paní školnice – úklid, výdejna, vybírání školného 

 

2) Školní řád a Provozní řád zahrady, Provozní řád Covid-19 

 Schvalování po přečtení na webu Školního řádu, GDPR, svolení v souvislosti s 

fotografiemi a videem (platné ty z loňska, rodiče nových dětí posedali před 

nástupem dětí formuláře) 

 Schvalování po přečtení na webu Provozního řádu – COVID (rodiče dodržují 

pravidla dezinfekce ve vstupu, nošení roušky v areálu MŠ, tzn.i na zahradě, 

dodržování odstupu 2 metrů, dodržování odstupů v šatnách u tříd) 

 oblékání (mít náhradní oblečení, podepisovat všechny věci, i pyžama) 

 ranní příchody do 8 hodin 

 včasné hlášení nepřítomnosti či zpoždění, ráno do 7.30 hodin , hlásit na 

telefonu MŠ 572541213 

 nemocnost (zdravotní stav dětí při předávání paní učitelce) 

 odpolední režim při pobytu na zahradě  

 kde je umístěn Provozní řád zahrady (na dveřích krčku MŠ, vedle dveří do 

zahrady) 

 schválení Školního řádu –po přečtení na webu MŠ, zákonný zástupce 

podepíše v MŠ,  

 schválení Provozního řádu zahrady – po přečtení na webu MŠ, zákonný 

zástupce podepíše v MŠ,  

 schválení Provozního řádu Covid19 - po přečtení na webu MŠ, zákonný 

zástupce podepíše v MŠ,  

 

3) Organizace školního roku (vše visí na nástěnkách) 

 Školní vzdělávací program, přehled integrovaných bloků – celoroční téma 

„PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU – KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“ – na 

webu MŠ 

 Organizace školního roku (svátky, prázdniny, volna – jak to funguje, když má 

škola prázdniny nebo ředitelské volno) – na webu MŠ 



 Platby – platí se pravidelně každý měsíc * školkovné (hotově 250 Kč) a * 

stravné (zpětně měsíčně podle docházky dítěte do MŠ), upozornění na 

úpravu stravného 37 Kč a děti starší 6 let 39 Kč, platit na správné účty – 

inkasem, sporožirem na účet ZŠ  

 Divadla – ta, co probíhají ve školce – platba jednorázově za akci;většinou 50,-  

 Výlety – jeden výlet většinou okolo 350 až 400 Kč, ale asi nebudou vzhledem k 

situaci COVID 

 Plavání – Plavecké škola v Uherském Hradišti (únor-červen 2021) pouze pro 

předškoláky  

 Fotogalerie na na webu MŠ– rodiče podpisem souhlasí se zveřejněním 

fotografií a dále upozorňujeme, že všechny akce v MŠ budou 

dokumentovány právě fotografováním 

 kroužky – Cvičení Berušek v ZŠ (pouze pro starší děti, pravidelně každý 

čtvrtek od září) 

 pro předškoláky další programy – dle situace s Covid – (výtvarný, zpívání, 

taneční) 

 Angličtina – kdo má zájem se musí nahlásit přes web SVČ Klubko 

 akce během školního roku – vždy budou na webu i nástěnkách 

 

4) Různé 

  další formy pomoci rodičů (papíry na kopírování, malování, sponzoři…) 

  brigády na natírání venkovních prvků přírodní zahrady 

 pracovní sešity od Fondu Sidus -  pro předškoláky (50,-) 

  během měsíce září proběhne depistáž logopedie – podpis rodičů na formulář a 

oznámení, kdo již chodí na logopedii 

  MŠ může zapůjčit odbornou literaturu, beletrii pro děti 

 

 

Ve Starém Městě 21.9.2020                                      ………………………………………… 

        Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MILÍ RODIČE, POTVRĎTE, PROSÍM, SVÝM 

PODPISEM VE TŘÍDĚ PŘEČTENÍ ZÁPISU 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KTERÁ BOHUŽEL 

V DNEŠNÍ DOBĚ NEMŮŽE BÝT 

USKUTEČNĚNA V PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ 

V MŠ. 

 

DĚKUJEME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třídní schůzka 21.9.2020  

– na webu a v tiskové podobě 

 

Č. Jméno a příjmení dítěte Podpis zákon.zástupce 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 


