
Zápis z třídní schůzky konané dne 6.9.2021 

 

Přivítání, představení personálu 
 

 třída Motýlci: Šárka Pražáková, Milada Hajchlová 

 třída Včelky: řed. Bc.Veronika Strupková, zast. řed. Jasmína Jana Sovová, Edita 

Ciniburková, asistent a pedagog Petra Jarošová Dis. 

 třída Pejsci: Lenka Jílková, Mgr. Dita Pavelková  

 třída Kočičky:Kamila Kyralová, Bc.Monika Mikulenčáková  

 Školnice : Monika Pluchová 

 Úklid: Jindřišková Simona, Jana Chaloupková, Jonášová Emilie, Mirka Ziková 

 Ved. ŠJ: Jana Ždímalová 

 Kuchařky: Šimonková Markéta, Aubrechtová Milena, Jonášová Emilie 

 

 

Důležité informace k hygienickým opatření ve školní roce 2021/2022 
 

Upozornění na směrnici: stanovení podmínek pro chování a opatření v MŠ vzhledem ke 

Covid-1, která je stále platná a společně  

 

  

Poděkování rodičům a zaměstnancům MŠ za zahájení  
 

Poznámky k prvním dnům školního roku 2021/2022: 

 Adaptace – je zcela individuální. Nejlepší je rychlý odchod rodiče po rozloučení 

s dítětem.  

 Prosíme rodiče, aby chodili ráno včas (nejlépe kolem 8h), aby si děti stihly tvořit a 

pohrát. 

 Prosíme rodiče o dostatek náhradního oblečení – do pytle. Na poličku oblečení, ve 

kterém děti přišly do MŠ. V dolní přihrádce je oblečení do třídy. 

 Nechávejte dětem oblečení v šatnách na líc a ne naruby.  

 Prosíme rodiče o fotky a informace do galerie. Nedávejte dětem do šaten jídlo, pití ani 

sladkosti. Svačinu, kterou děti dostávají po obědě domů, nekonzumujte v šatnách. 

Děkujeme.  

 Prosíme rodiče, aby dodržovali nařízení vlády a nosili v prostorách MŠ respirátory. 

 Děti by neměly chodit do MŠ s rýmou. Malé děti nemají ještě dostatečně zvládnutou 

sebeobsluhu s kapesníkem. Pokud jde o rýmu alergickou, je třeba lékařské potvrzení. 

Děkujeme. 

 Prosíme rodiče, aby si nepodávali dveře při vstupu do MŠ. Každý by měl být vpuštěn 

pouze paní učitelku.  

 pokud máte změnu účtu, prosím o nahlášení paní hospodářce. 

 

 

 

Webové stránky 

 



 Registrace na webové stránky zajistí přístup ke galerii a k e- omluvenkám. 

 Rodič zadá svůj email a své heslo. Paní ředitelka přihlášení odsouhlasí běžně do 24h. 

 

 

 

 

GDPR a administrace 

 

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. 

 
 Vaše souhlasy a nesouhlasy evidujeme a řešíme individuálně. 

 Aktuality upozorňují na důležité změny v MŠ či na webu. 

 

 

 Organizační záležitosti MŠ, Řád školy 
 

 Provoz MŠ – 6,30 – 17,00 hod,  

 ráno nejdéle do 8.25 ve třídě, v 8,30 se zamyká budova i vchody! 

 žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu MŠ max. do 17,00 hod. Budovu opustit 

do 17.05 hod. Opakované pozdní příchody pro dítě, mohou být považovány jako 

narušování školního řádu a dítě může být z docházky do MŠ vyloučeno 

 scházení a rozcházení dětí 6.30-7.30 dolní patro (Motýlci, Kočičky), odpoledne po 16. 

hod spodní třídy Motýlci a Kočičky. Sledujte prosím informační cedule za dveřmi vedle 

zvonků. Paní učitelky mají pohyblivou pracovní dobu, a proto je můžete zastihnout i 

v jiný čas než je uvedeno výše. Tato skutečnost, ale není pravidelná. 

 Prosíme rodiče, aby dodržovali Provozní řád školního hřiště – hřiště není určeno pro 

veřejnost.  

 Školní řád – nástěnka v šatně dětí, prosíme přečíst, připomenutí důležitých bodů: 

- Omlouvání dětí na telefony tříd, elektronickou omluvenku (po registraci na 

webu) a na telefon třídy – jídelna nebo stejné číslo třída. Vždy 1 den dopředu, 

nejpozději však do 8.00 hod v ten den. PROSÍME O UVÁDĚNÍ DŮVODU 

NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.  

- Na třídách jsou mobilní telefony, které jsou na každé třídě, k dispozici pro hovory 

s učitelkami: ráno od 7:30 do 8:30 a poté od 12:00 do 14:00. Nebo ve vyjímečných 

případech v jiný čas. 

- Včelky a Pejsci. Děti s povinnou školní docházku: Omluvný list je zjednodušený 

– je na třídách obou tříd (Včelky a Pejsci) a případně na webu. Upřednostňujeme 

omluvy na třídě. Je třeba brát na vědomí, že veškerá absence povinné předškolní 

docházky musí být řádně písemně zaevidována viz. Novela školského zákona, 

zákon č. 178/2016 Sb. zavedena s účinností od září 2017. 

- Pro všechny děti zůstává - příchod dítěte po nemoci – čestné prohlášení rodičů, při 

infekčních nemocích lépe potvrzení lékaře. K dispozici máte nové plakáty 

s piktogramy, které Vám pomůžou se lépe orientovat v nemocech Vašich dětí. 

- Prosíme rodiče, aby nepodceňovali rekonvalescenci u svých dětí. 

- Děti předávejte učitelkám v místě určeném ve školním řádu a ujistěte se o 

kontaktu s paní učitelkou.  



- Ostražitost při vstupu do budovy – cizí návštěvníci (bezpečnost dětí, 

zloději...), poznáte-li, že vstupuje někdo, koho neznáte, hlásit 

personálu MŠ! U vchodu tříd Kočičky a Pejsci prosíme odstoupit 

k nahlédnutí do kamery.  

- Oblečení dětí – podepsané, pohodlné. Náhradní (dostatek hlavně u Motýlků a 

Kočiček) oblečení do třídy nechat v sáčku v šatně, též oblečení na zahradu (na ven 

jiné oblečení než do třídy). Odpoledne ji odnáší domů. Doporučujeme na odpolední 

odnášení věcí batůžky. 

 Školné pozor změna 580,- na účet (viz nástěnka). Částka je nevratná, předškoláci 

neplatí, děti s OŠD také neplatí.  

 Stravné platba zálohově TP z účtu,(vyúčtování jednou ročně v červenci), platit vždy do  

25. předešlého měsíce. Viz provozní řád ŠJ. Aktualizace 30. 9. 2020. Stravné se tento 

rok zvyšovalo na 42,- (946,- Kč      sedmileté děti -OŠD částka 1012,-Kč 
splatná do 25. dne předešlého měsíce). Potraviny jsou stále dražší. Máme 

dlouhodobě nemocnou paní kuchařku.  

1. Pokud mají děti alergie, prosíme rodiče o potvrzení od lékaře. Každý školní 

rok je třeba potvrzení aktualizovat.  

 Všechny důležité informace jsou na webových stránkách MŠ a na nástěnkách MŠ. 

Důležité: vždy čtěte nástěnky u vstupních dveří do tříd.Částka je vypočet stravy na 

22dní v měsíci.  

 Prosíme rodiče, aby neparkovali před pojezdovou branou školy. Mohou nastat 

problémy se zásobováním a odvozem odpadků.  
 

Informace školní a třídní  
 Název třídního programu: Čtyři roční období se skřítkem Jahůdkou. Je vyvěšen na 

stránkách MŠ a k nahlédnutí na jednotlivých třídách. 

 Jahůdka je v podobě hračky na každé třídě a u starších dětí také putuje na víkend 

do jednotlivých domácností. Děti pak mají za úkol pobyt zaznamenat a informovat 

o něm své kamarády a  

 Včelky a Pejsci. Práce s předškoláky je v průběhu školního roku podpořena 

projektem: Předškoláček. Který probíhá částečně místo odpočinku po obědě. Na 

jeho realizaci děti potřebují tlustý barevný fix Stabilo (jednorázová úhrada 250,- 

na školní rok – nakupujeme za zvýhodněné ceny). Vede jej paní učitelka Jasmína. 

Na webových stránkách najdete motivační videa s návodem, jak pracovat s dětmi i 

doma, například s domácími úkoly. Rodiče dostali podrobný popis činnosti 

Předškoláka. 

 Prosíme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky v příštím školním roce, 

aby nám nahlásili včas své dítě nejpozději do března 2022! 

 Ostatní nezapomeňte na zápis do 1. ročníku ZŠ v dubnu 2022 

 

Finance a hospodaření MŠ 
 MŠ je právní subjekt, dotace ze státního rozpočtu na mzdy a provoz  

 Sponzorské dary Možnost finančních darů, úhrada faktur za hračky či techniku nebo 

zakoupení konkrétní věci po dohodě s ředitelkou MŠ, nejlépe však do konce listopadu 

 Sběrová aktivita znovu zavedena - použito v SRPŠ na akce a dárky.  Finance 

předávány do fondu SRPŠ na akce pro děti a na závěr akce (červen 2021) se koná 

vyhodnocení sběru na jednotlivých třídách. Dobré je, aby každé dítě mělo balíček.  



 Můžete-li věnovat drobné dárkové-reklamní předměty (propisky, balónky, bonbóny, 

samolepky, pastelky, netradiční VV materiál …) spotřebujeme jako odměny pro děti. 

 

Nadstandartní aktivity  v MŠ   
 Keramika hrou, angličtina, taneční pohybová průprava, jóga. 

 Solná jeskyně (v podzimních a jarních měsících), sbor a tenis. Tenisová škola je 

jiná společnost. Tenis není součástí agentury Rytmik-kroužky. Komunikujte 

s paní Čížkovou. Sbor je veden profesionálním přístupem pani učitelky 

Jasmíny. Bližší informace jsou na nástěnkách. Kroužky jsou přednostně pro 

předškoláky, ale mladší děti mohou po úvaze a konzultaci s paní učitelkou. Totéž 

při případném navštěvování více kroužků. Letos se přihlašují dětí u nás na 

nástěnkách. Solná jeskyně- začíná v říjnu pro přihlášené děti. Podrobnosti se včas 

dozvíte. 

 ŠVP – letos zkoušíme podzimní termín (na 5 dní) a další bude v květnu (7 dní), 

objekt je vybrán a předběžný zájem již visí na nástěnkách školy. Doporučujeme 

předškolní děti. Bližší informace u paní učitelky Pražákové. 

 Sběrová aktivita – viz. výše 

 Projekty MŠ: hodně informací na webu MŠ -  Ekoškola, Malý zahradník, Celé 

Česko čte dětem, Projekt řečové prevence, Eko projekty, Zdravý úsměv, Dítě a 

zvíře, Dopravní výchova v MŠ a Skutečně zdravá strava. 

 Ekoškola: Máme titul Ekoškola. Přijďte nás podpořit na předem nahlášené 

termíny setkáni. Setkání jsou spojeny s tvořivou dílnou. Jedná se o podpůrčí tým 

pro Vaše děti. Ekotým mají na starost paní učitelky Monika Mikulenčáková a 

Ditou Pavelkovou. Kdo má zájem se stát členem Ekotýmu (rodič i dítě – zvlášť i 

spolu), ať neváhá kontaktovat paní učitelky na třídě nebo přímo výše zmíněné paní 

učitelky, které Ekotým vedou. 

 Celé Česko čte dětem: i rodiče a prarodiče mohou číst dětem – nejlépe po obědě. 

V měsíci březnu přijdou číst i žáci základní školy Šimanovská.  

V prostorách MŠ se nachází Knihovna, která je otevřená pro rodiče 

s dětmi každé pondělní odpoledne a nebo po dohodě na třídě Kočičky 

s třídními učitelkami Kamilou Kyralovou a Monikou Mikulenčákovou i jiný čas. 

Seznam literatury najdete na webu MŠ. Nabídku knih budeme i nadáme rozšiřovat. 

 Spolupráce s organizacemi: Pedagogicko- psychologická poradna Praha 9, Prima 

Vizus – screening očí, MUDr. Richterová – vyšetření plosky nohou 

  Informace k logopedii: Program je součástí ŠVP a je realizován formou 

jazykových her, artikulačních cvičení, grafomotorických cvičení. MŠ neprovádí 

samotnou nápravu, ale pouze dopomáhá snazšímu průběhu, koordinuje. Vlastní 

nácvik je nutný vždy doma. 

 Interaktivní tabule – jednotlivé třídy mají rozpis návštěv interaktivní tabule ve 

třídě Včelky. Záměrem je: děti s touto technologií seznámit a naučit používat.  

 MAGIK BOX je mobilní  – pro všechny třídy a proškolen je celý pedagogický 

sbor. Akce pořádané školou    

 Akce Dětský úsměv – nácvik zubní hygieny – spolupráce s MČ Praha 14 

 navazujeme návštěvou paní dentistky a opakování čištění zubů hravou formou. 

Tento školní rok čistění zubů zavedeme až později. 

 Fotografování dětí – listopad a květen - slušné oblečení, termín jarního focení 

upřesníme 

 Podzimní akce – 6.10.2021 výlet a 13.10.2021 akce na zahradě (podrobnosti 

upřesníme) vše najdete v google kalendáři a v akcích na webu. 



 Divadelní představení – dle plánu školy – výchovný a vzdělávací charakter 

 Přednášky  workshopy pro rodiče  

 Tvořivé workshopy s Ekotýmem pro rodiče s dětmi 

 

 

SRPŠ 
 Příspěvek SRPŠ na školní rok činí 1500,- Kč  

Platba do 30. 9. nebo ihned na tř. schůzce. Lze platit na účet fio banky: 2800865407 / 

2010. Prosíme do poznámky napsat jméno dítěte. Hotovostní příspěvky jsou vkládány 

na účet SRPŠ. V případě sourozenců se dají platby rozdělit na dvě části. Jedna do 

konce září a druhá do konce ledna 2022. 

 Použití příspěvku: akce dětí, divadla, výlety, dárky na Mikuláše, Vánoce, Den dětí, popř. 

úhrada netradičního materiálu na výrobu dárků pro rodiče, pohoštění při oslavách Dne 

dětí, Vánoce… . Dále bychom rádi reagovali na další nabídky vzdělávacích akcí a 

dotovaných programů, jako například ekologické akce, zvířátka do MŠ.  

 Čerpání fondu- Kontrola a případná pomoc za rodiče – nově paní Ptáčková ze třídy 

Kočičky. Pokladníkem se stala paní zástupkyně Sovová 

 Stravovací komise – dle vašeho zájmu kontaktujte paní hospodářku – jde o možnost 

přijít (1x za měsíc jeden rodič) ochutnat stravu dětí a o této zkušenosti napsat zprávu. 

Lze také hodnotit způsob stravování. Rodič by měl mít potravinářský průkaz. 

  

 

 Děkuji předešlému výboru spolupráci! 

 

 

 

Projekt EU 
 Na stránkách MŠ si můžete přečíst, do kterých jednotlivých aktivit se naše MŠ 

zapojila, a bude zapojovat. 

  

Různé, diskuse:  
 volná diskuse, individuální informace o dětech  

 dotazy ke svačinkám po obědě – výhledově není v našich možnostech informovat rodiče, 

kterou svačinku dostanou jako náhradu domů. Dále není (z hygienických důvodů) 

možné svačiny mazat či podávat do krabiček. Předem není nikdy znám počet dětí, které 

budou (konkrétní den) odcházet po obědě. Svačiny se připravují dle přísných norem 

uvedených v HACCP MŠ Jahodnice, kde je jasně uvedena doba konzumace přichystané 

potraviny po její přípravě, proto jsou poobědové náhrady svačin balené a nemazané. 

 dotaz na vzhled stránek. Odpověď viz. výše. 

 individuální dotazy byly zodpovězeny v průběhu schůzek vždy k danému tématu 

 
 

 

 

 

        Zapsala Bc.Veronika Strupková 

     ředitelka MŠ 

 

 



 


