
Informační schůzka s rodiči  

28.8.2019 v 16:00hod 

 

Seznámení se změny pro nový školní rok 2019/2020 

1) Změny ve školním řádě 

• Prosím rodiče, aby se seznámili se školním řádem MŠ Senetářov, neboť tento 

dokument je pro ně závazný, své seznámení stvrdí svým podpisem učitelkám na třídě 

do konce září 

• Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí a bude k dispozici na web.stránkách MŠ 

• Nový školní vzdělávací program, který byl upraven bude opět vyvěšen rodičům pro 

seznámení v šatně dětí 

2) Kontaktní informace: 

• Nové web.stránky: skolkasenetarov.cz (visí už na webu obce) 

• Email: info@skolkasenetarov.cz 

• Tel.: do MŠ zůstává, v případě mé nepřítomnosti, nebo neodkladného řešení pro 

spojení se mnou můj osobní telefon 733 730 392 

3) Organizační a provozní změny 

• Na žádost rodičů bude od 1.9.2019 provoz MŠ prodloužen, provoz bude od 6:30hod 

do 16:00hod 

• Doporučený příchod dětí do Mš je do 8hodin ráno, MŠ se v 8:15hod bude 

z bezpečnostních důvodů zamykat, odchody po obědě budou od 12:15 – 12:30hod, 

po odpoledním odpočinku od 15hod., mimo tyto odchody bude z bezpečnostních 

důvodů MŠ uzamčena 

• Platby budou do ledna probíhat trvalým příkazem, jak jsou zvyklí od ledna budou 

platby, probíhat inkasním převodem, který prosím, aby si každý zřídil ve své bance, 

donesl potvrzení, každému bude přidělen VS, inkasní převody budeme společně řešit 

během měsíce října. 

• Odchody dětí po obědě i jednodenní a vícedenní nepřítomnost budou rodiče 

zapisovat v sešitě u třídy. Jednodenní nebo vícedenní omlouvání dětí zle i na webu 

MŠ nebo telefonicky i formou SMS nejlépe den předem nebo nejpozději do 

7:30hod. Prosím, abyste si omlouvání dětí hlídali a řádně a včas omluvili, v případě 

náhlého onemocnění či pozdního odhlášení si lze 1.den oběd vyzvednout mezi 

11:30 – 11:45hod do jídlonosiče (nelze do jiných nádob z hygienických důvodů). 

V případě neodhlášení stravy se Vám strava počítá a další dny nelze si oběd 

vyzvednout. 

• NOVINKA – spící harmonogram – děti, které v MŠ spinkají se označují kolíčkem 

(základ komunikace a domlouvání se mezi rodičem a dítětem, dítě které např. spalo 

v pondělí a v úterý nespí si kolíček sundá) – spící harmonogram bude zavěšen na 

dveřích u vstupu do třídy 

• Dětem s povinnou předškolní docházkou budou rodiče nepřítomnost omlouvat do 

omluvných listů, které budou k dispozici u učitelek na třídě na vyžádání (dle 

školského zákona, vyhlášky o předškolním vzdělávání) 

• Platby za školné budou trvalým příkazem, účetní prosí nastavení plateb mezi 3 a 10 

dnem v měsíci 

• Pro vstup do prostor školy mimo šatnu, jsou rodičům k dispozici návleky na obuv. 

Prosím, aby jej řádně používali, zabrání se tak roznášení nepořádku z venkovních 
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prostor po budově! Návleky jsou k dispozici u šatny dětí, před vstupem do haly ke 

schodišti. 

• Pro letošní školní rok je zajištěn opět sběr a to: 

• papíru – bude odvážet firma z Brna – Soutěž s Panem 

Popelkou – za sběr budou získány fin.prostředky a budou 

využity na obnovu hraček, knih a VV materiálu pro děti 

- sběr bude 2x ročně na podzim 

konec října, jaro konce května 

 

• sběr elektrozařízení – za MŠ u žlutých kontejnerů bude 

umístěna červená popelnice na drobný elektroodpad, lze i 

odvážet větší spotřebiče, ale po domluvě s ředitelkou MŠ (v 

den objednání odvozu), dále se sbírají prázdné tonery do 

tiskáren a baterie – nádoby budou umístěny v přízemí MŠ 

➢ příprava předškoláků v rámci třídního vzdělávání – děti si budou plnit úkoly, jak jsou tu 

zvyklé, splněný úkol si označí na arch, který bude umístěn na vstupních dveří do třídy i pro 

kontrolu rodiče, jak dítě pracuje a účastní se úkolů 

➢ Platby za školní akce, se budou hradit zatím na I.pololetí ve výši 600,-Kč, pokud bude třeba 

v II.pololetí vybereme další finance 

➢ KONZULTAČNÍ HODINY – budou 2x ročně, rodičům budou včas oznámeny termíny a časy, 

rodiče se zapíší dle svých možností, co bude pro ně vyhovující. Konzultační hodiny jsou pro 

všechny děti, záleží na zájmu rodičů. Nejbližší konzultační hodiny budou během 1.poloviny 

měsíce listopadu. 

➢ Logopedická depistáž – je možné domluvit logopedické vyšetření, které by v MŠ provedla 

pravděpodobně logopedka z SCP Vyškov pí.Kolbábková, případně její kolegyně z Blanska 

▪ Logo depistáž by byla zprostředkována těm dětem, u kterých rodiče projeví 

zájem a nahlásí se paní učitelkám na třídě. Po tomto vyšetření lze s dítětem 

po logopedické stránce pracovat i v MŠ (při volných hrách, odpoledním 

odpočinku,…) 

➢ Dále se budeme účastnit enviromentálního projektu Mrkvička a Klokanovy školky 

➢ Organizace školního roku 2019/2020 – podzimní a jarní prázdniny budou otevřeny podle 

počtu dětí, vánoční prázdniny jsou uzavřeny a hlavní prázdniny, pokud bude probíhat slíbená 

výměna dveří by byly uzavřeny, pokud tak nebude bude zjišťován zájem a případně by 2týdny 

byly otevřené.  

➢ Prosím všechny rodiče, aby si dnes odnesli dokumentaci, která je pro ně připravená, vyplnili a 

co nejdříve donesli do školky. V pondělí je nutné při nástupu dítěte do MŠ donést 

vyplněnou bezinfekčnost dítěte. (Kdo nebyl na schůzce vypíše v pondělí ráno.) 

➢ Dále prosím rodiče, aby do ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE JINÉ OSOBĚ zapsali všechny 

osoby, které budou dítě vyzvedávat. Nelze dítě pustit s osobou, která v tomto zmocnění není 

zapsána a není zákonný zástupce (řídíme se podle školského zákona a vyhlášky o vzdělávání). 

➢ Prosím, kdo jsou přítomni, aby se podepsali do prezenční listiny a doplnili emailové adresy, 

na které jim budou posílány aktuality a potřebné informace. 

➢ Prosím i o vyplnění evaluačních dotazníků, které jsou anonymní. Dotazníky budou moci 

odevzdat do krabičky, která bude umístěna tu nahoře u třídy vedle sešitu s odhlašováním a 

poslouží nám, jako podklad pro náměty na změny k naší práci apod. Prosím o devzdání do 

20.9.2019 

➢  



4)  Citace ze školního řádu: 

i. Povinnosti dětí 

ii. Práva a povinnosti rodičů 

iii. Předávání a vyzvedávání dětí 

iv. Stravování a odhlašování dětí 

 

5) Diskuze: 

➢ Dotazy a připomínky ze strany rodičů 

 

 


