
Zápis z třídní schůzky – 15.9. - EB 

 

1) Představení personálu mateřské školy – nové paní učitelky – P. Tobiášová – modrá, M. 

Kotrčová – růžová, L. Vošická – zelená, nová vedoucí školní jídelny – H. Kubová 

 

2) Zaměření předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

 

a) Integrace a vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v mateřských školách 

b) Výsledky vzdělávání v mateřských školách ve vztahu k přechodu dětí do základních škol. 

Jedním z negativních rysů spojených se začátkem primárního vzdělávání je vysoká míra 

odkladů zahájení povinné školní docházky. 

 

3) Seznámení se školním řádem 

 Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání  
 Ukončení předškolního vzdělávání 
 Organizace předškolního vzdělávání a podmínky provozu mateřské školy  
 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  
 Zacházení s majetkem mateřské školy 
 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí  
 Prezentace školy – webové stránky – přihlášení k odběru novinek – doporučujeme všem 

rodičům, zejména rodičům povinně vzdělávaných předškolák – pokud by nastalo distanční 
vzdělávání, dle školního řádu je povinností dítěte je plnit a zároveň je web školy hlavní 
platformou pro jeho 
 

4) Provozní doba budovy – 06.30 – 17.30 

polední vyzvedávání – 12,15 – 12,45 

odpolední vyzvedávání – 14,45 – 16,30 

 

5) Nadstandardní aktivity – začínají v říjnu – nejsou povinné – doplněk ŠVP 

Plavání – 2. polovina školního roku – rekonstrukce bazénu 

1 200,-Kč/ 1 dítě/ celý školní rok – do konce září 

 

6) Poplatky – výběr a termíny úhrad jsou stanoveny vyhláškami – stravné je zálohové, aby bylo 

možné nakoupit potraviny předem 

Úplata je ve stávajícím měsíci, protože platí, že pokud je dítě přítomno 1 den v předškolním 

vzdělávání – hradí celý měsíc 

Povinnost rodičů(vyplývá ze školního řádu, strana č.7 bod j)) je hradit platby včas a správně. 

Pokud je rodič emailem či telefonicky mateřskou školou upozorněn, že jeho platby nejsou 

v pořádku, má na toto upozornění reagovat. 

 

přednostně převodem na č. ú 115-7776350237/0100 

a)úplata/ 1 měsíc/ 1 nepředškolní dítě – 500,-Kč – splatná do 15. dne v měsíci – pokud není 

uhrazeno – možnost vyloučení 

předškoláci v posledním povinném ročníku - zdarma 

b)stravné – 860,-Kč/ dítě/ 1 měsíc – 940,-Kč/1 dítě s odkladem školní docházky/1 měsíc 

 

7) Dotazy rodičů - žádné 


