Zápis z třídní schůzky nově přijatých dětí – 12. 7. 2022 – J. Holuba
1) Představení personálu mateřské školy
2) 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 2
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

3) Provozní doba budovy – 06.30 – 17.30
polední vyzvedávání – 12,15 – 12,45
odpolední vyzvedávání – 14,45 – 16,30
4) Dokumenty potřebné k nástupu dítěte do mateřské školy – vybírají se ve dnech 29. a 30. 8.
2022 – vždy od 8,00 do 12,00 v ředitelně mateřské školy – pokud nebudou v těchto dnech
odevzdány, nebude dítě 1. 9. 2022 přijato ke vzdělávání
a) Evidenční list potvrzený pediatrem
b) Přihláška ke stravování – pokud má dítě lékařem diagnostikovanou dietu, osloví rodič MŠ
s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné dojednat jiné stravování
c) Souhlas s vyzvedáváním dítěte
d) Souhlas s pořizováním fotodokumentace a videonahrávek
5) Nadstandardní aktivity-plavání – 2. polovina školního roku – rekonstrukce bazénu
6) Poplatky – 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
uhrazena – 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
 Když mám dvě děti, musím hradit úplatu 2x?
Ano, žádná sleva na druhého poplatníka neexistuje.
 Když 29. nebo 30. 8. 2022 nemám čas odevzdat evidenční list, mohu je přinést kdykoli jindy?
Po předchozí telefonické domluvě, ano.
 Musí i předškolák po obědě odpočívat?
Diferencovaný odpočinek umožňuje přihlížet k individuálním potřebám každého dítěte.
 Bude se konat plánovaná rekonstrukce budovy?
Podle informací zřizovatele, ano příští prázdniny.
 Jsou účty pro úhradu úplaty a stravného stejné?
Ano. 115-7776350237/0100
 Jak dlouho bude trvat adaptační program?
Celé září.
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