
Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 12.9.2022 

 

Program: 
 

1. Zahájení, přivítání rodičů 
2. Organizace mateřské školy – informace pro rodiče 
3. Školní řád 
4. Školní vzdělávací program 
5. Logopedická péče 
6. Sponzorská spolupráce 
7. Značení alergenů v jídelním lístku 
8. Nabídka spolupráce ředitelky školy 
9. Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
10. Různé,diskuze 
 
1. Pí.ředitelka MŠ přivítala rodiče. Poděkovala rodičům za účast na schůzce a za veškerou 
spolupráci za uplynulý školní rok , zdůraznila ochotu  a snahu školy  s rodiči komunikovat a 
spolupracovat ve všech oblastech týkajících se přibližování rodiny a školy v péči o děti. Dále 
vyhodnotila uplynulý školní  rok a vyjádřila se k dovybavení a rekonstrukci mateřské školy 
Pí.řed.poděkovala za velmi dobrou spolupráci a  pomoc zřizovateli a zejména učitelům MŠ a 
provozním zaměstnanců za vzornou přípravu mateřské školy k začátku nového školního 
roku, letos za provozu, což bylo opravdu velmi náročné.  
 
2.Vysvětlení a upřesnění jednotlivých bodů informací pro rodiče, které byly vyvěšeny na 
šatnách jednotlivých tříd 
- kontrola a podepsání evidenčních listů ( zejména změna telefonních  čísel, změna 

zdravotní pojišťovny, rodné číslo, čísla účtů pro inkaso, změna zdravotního stavu a nově 
doplnění informace – e-mailová adresa a datová schránka, u nových dětí rodné číslo 

- svolení a souhlas GDPR –  podepsat nové děti 
- oznamovací povinnost rodiče, pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění – 

podrobněji vysvětleno v části ochrana veřejného zdraví 
- omlouvání dětí ( osobně, telefonicky, e-mailem, v systému Naše MŠ, písemně předškolní 

děti do omluvných listů) a to do 8.00 hod. 
 

 
- veškeré dění v mateřské škole prezentováno na nástěnkách tříd, kde naleznete také 

vzdělávací nabídku.  
Zásadní informace naleznete na webových stránkách školy:  http://mstrnava.webnode.cz -
stránky aktualizovány , vytvořeny nové složky a podsložky, v uzavřené facebookové skupině 

http://mstrnava.webnode.cz/


-  prosba směrem k rodičům o sledování všech informací  - drobné informace  či změny 
prosím sledujte na nástěnkách tříd, náhlé změny budou zasílány hromadnou SMS 
správou 

 
3. Prosba o prostudování školního řádu vyvěšeného v šatnách tříd  a na webových 

stránkách a stvrzení podpisem     s  jeho seznámením na přiloženém seznamu 
        Upřesnění a prodiskutování nejdůležitějších bodů : 
 
- možnosti vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání 
- výše úplaty za vzdělávání v MŠ Trnava – částka stanovena na 500,- Kč měsíčně,   neplatí   

děti s  odkladem školní docházky – bezúplatnost pro děti, které k 31.8.2022 dovršily 5let  
( školský zákon 561/2004Sb., § 123 odst.2 ) 

- způsob platby – nastavení inkasních plateb, rodiče povolí ve své bance inkaso na částku 
cca 2000,- Kč do třináctého dne stávajícího měsíce– den splatnosti je 15 v měsíci, za 
stravné 15 měsíce následujícího. 

- první platba pro nově nastupující děti – jistina 800,- na stravné  do 31.8.2022 
jednorázovým příkazem k úhradě( akceptuji i pozdější platby během září, výjimečně 
platby složenkou,v hotovosti nebo vložení na účet školky). Jistina bude ponechána na 
účtu školy po celou dobu docházky a vyúčtována či vrácena po ukončení docházky. 

  

- vysvětlení způsobu vyúčtování – vyúčtování následující měsíc na nástěnkách 
jednotlivých tříd  a na webových stránkách školy v přiložených seznamech  ( dětem 
bylo přiděleno variabilní číslo)rodičů bude stržena inkasem jedna částka za školné i 
stravné . 

- provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hod., ráno se budova školy otevírá v 6.30 a 
uzamyká v 8.00 hod., po obědě  se otevírá 11.45 a uzamyká ve 12.30 hod . odpoledne se 
otevírá ve 14.00 a uzamyká v 16.00 hod, po domluvě můžete dítě kdykoliv přivést i 
odvést – vždy je nutné zavolat dostatečně dopředu, pokud nebude dítě omluveno do 
8.00, automaticky je přihlášeno na stravování 

- Povinné předškolní vzdělávání je 4 hod, stanoveno  od 8.00   do   12.00 
- Prosba směrem k rodičům o to, aby svůj PIN k zabezpečovacímu systému nesdělovali 

dítěti, ani žádné jiné neoprávněné osobě ( pouze osobám uvedených v pověření) 
- omlouvání dětí upřesněno ve školním řádu a  v informacích pro rodiče – osobně, , 

telefonicky, e- mailem, v aplikaci Naše MŠ, písemně děti předškolní do omluvných listů 
po návratu do mateřské školy 

- pojištění dětí 
- práva rodičů ( uvedeny ve školním řádu) 
- práva dětí      ( uvedeny ve školním řádu) 



- pracovní doba pedagogických pracovníků je upravena ,tak, aby byla co nejefektivněji 
využita přímá vzdělávací práce, děti se ráno scházejí ve třídě Motýlků, jsou spojeny do 
7.15, spí na dvě třídy a od 14.45 hod jsou opět spojeny -  prosím sledování směrovek 

- seznámení rodičů o  pracovním místě –asistenta pedagoga, MŠ se opět zapojila 
do OP VVV III – zakoupení tabletů pro děti 
prosba rodičů o podepsání všech věcí, zejména u malých dětí, které si své věci 
opravdu nepoznají – prosím celé příjmení 

- volba vhodné obuvi a oblečení dle počasí, pokrývky hlavy dle počasí ( gumáky a 
pláštěnky do skříněk) přiměřené množství náhradního oblečení ( některé děti ho mají 
opravdu málo) do igelitové tašky , drobné věci do zakoupených košíků, igelitové 
pytlíky nebo tašky na případně znečištěné oděvy  

- prosba o spolupráci při upevňování hygienických návyků  
- samostatnost při stolování ( jíst příborem  doma starší děti) a oblékání - spolupráce s 

pí.učitelkami 
- pokud se rodiče rozhodnou přinést při oslavách narozenin a svátků nějaké drobnosti, 

prosím o uvážení vhodnosti -  doporučujeme ovoce, drobnou sladkost, nenoste prosím 
doma upečené buchty apod. 

- prosba směrem k rodičům – prosím o vyzouvání ve vestibulu školy nebo používání 
návleků 

- návrh řed.školy na výběr částky 700,- na tzv.pastelkovné- schváleno – zaslat na účet 
školy 

-  divadla a vzdělávací akce, větší akce, výlety apod. - návrh na poskytnutí zálohy od 
rodičů nejméně  700,-Kč na pololetí - zaslat na účet školy 

- Rodiče byli seznámeni s možností zapojení se do tvorby dětského porfólia – vysvětlení 
významu a důležitosti portfolia jako diagnostického nástroje pro jejich děti 

- ,,Angličtina pro nejmenší“ – pí.uč.Dúbková  
- ,,Přírodovědný kroužek „- pí. uč.Martinů 
- ,,Seznamování se s digi.technikou„– pí.uč.Blanarovičová 
4. Školní vzdělávací program 
rodiče byli seznámení s aktualizací ŠVP – náš školní vzdělávací program se jmenuje  
,,Pohádkový svět aneb jak to bylo pohádko?“ -  je vytvořen podle RVP PV a zaměřen nejen 
na rozvoj environmentálních kompetencí. Bude zveřejněn na nástěnkách jednotlivých tříd.  
Součástí ŠVP  je podrobný plán logopedické prevence. Právě tomuto tématu se budeme i 
v letošním roce aktivně věnovat.  Prosba směrem k rodičům o spolupráci  , využívání 
pomůcek k zapůjčování k domácím log.péči, spolupráce se specializovanými centry, čtení 
rodičů dětem atd. 
 Do programu zahrneme pravidelné procházky do okolí s určitým cílem  , exkurze, výlety,  
tvořivé dílny s rodiči dětí, besedy, divadelní představení atd. plánujeme zařadit  
,, Hrací dopoledne pro rodiče aneb den otevřených dveří“, budeme se účastnit výtvarných 
soutěží a  charitativních sbírek, dle aktuálních možností  



 
 
5. Pí.ředitelka  upozornila rodiče na vysoký počet dětí s logopedickými vadami- 

logopedická depistáž bude probíhat během měsíce září,   spolupráce odbornou 
asistentkou byla bohužel ukončena z důvodu velké vytíženosti paní Mgr. Ševelové, která 
s naší mateřskou školou spolupracovala 6 let. Logopedickou péči zabezpečuje v první 
třídě pí.uč. zejména skupinovou log.činností , indiv.logopedickou péči bude u starších 
dětí zajišťovat pí.uč.Dúbková a  pí. asistentka Vajďáková - děti s těžšími vadami budou 
doporučeny  a odeslány do odborné péče ve SP centrech ve Zlíně či okolí. Rodiče byli 
upozorněni na to, že by měli  aktivně s pí.učitelkami spolupracovat – učitelka pouze 
hlásku vyvodí a na rodičích zůstává povinnost s dítětem cviky procvičovat a upevňovat 
v běžné řeči, a to několikrát denně po 2-3minutách. Rodičům byly nabídnuty konzultační 
hodiny se všemi pedagogickými zaměstnanci, a to kdykoliv po domluvě. V chodbě 
směrem do šatny Soviček je umístěn logopedický koutek s  pomůckami k zapůjčování. 

 
    

6. Poděkování rodičům za sponzorské dary a za pomoc a spolupráci,  prosba  o  další 
spolupráci, účast na akcích pořádaných školkou, ZŠ a obcí a o sponzorské dary finanční i 
věcné, prosba o dobrovolný příspěvek na vánoční dárky, návrhy na další spolupráci od 
rodičů 

 
 
7. Rodiče seznámeni s povinností školní jídelny uvádět na jídelním lístku výskyt alergenů 

v potravinách dle směrnice 1169/EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb. § 8 odstavec 10 
- v blízkosti jídelního lístkuje vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které bude 

přeneseno na jídelní lístek. Školní jídelna má pouze funkci informativní jako každý 
výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě velkého počtu jídel věnovat 
strávníkům s potravinovou alergii jednotlivě. Tuto skutečnost si musí každý strávník 
hlídat sám- pokračujeme nadále,  zařazujeme bezmasá jídla a zdravé potraviny 
 

8. Nabídka spolupráce ředitelky školy při řešení problémů  (rodiče se mohou kdykoliv na 
pí.ředitelku obrátit )  a nabídka metodické pomoci nejen rodičům dětí s odkladem školní 
docházky a dětem s podpůrnými opatřeními – konzultační den dle domluvy 

 

9.  
ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  Č.258/2000 Sb. upozornění – děti 
s viditelným onemocněním do mateřské školy nepatří, paní učitelky  nemusí do třídy 
přijmout dítě se zjevným onemocněním, pedagogické pracovnice provádějí ranní filtr 
a zapisují do sešitů poznámky o zdravotním stavu dětí, všem rodičům bude předán 



leták, kde jsou podrobně zpracované informace -,,Zákony,povinnosti, práva mateřské 
školy v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole  

 
10. Různé 

 
-  fotky vašich dětí budou ke shlédnutí v aplikaci Naše MŠ, nově v uzavřené facebookové 

skupině – hesla a leták k přihlášení do aplikace předány 
- výlety – společný výlet obou tříd– termín dle počasí na podzim nebo jaro 
- plavecký výcvik ( duben-květen) , lyžáček (leden -únor) 
- informace o prodejních výstavách knih 
- fotografování na Vánoce – zájem vždy zapisujte do seznamu na šatnách. 
- Vyšetření Primavisus-  zájem zapisujte do seznamu na šatnáchNově nabídka screeninku 

– orientační vyšetření sluchu 
- organizaci výletů –  plánujem návštěvu Džungle ve Vsetíně, Lanáčku v Otrokovicích, 

dopravního hřiště v Malenovicích, do kina či další výlety dle podmětů rodičů, 
Snoezelen-relaxační centrum, ranč Všemina, divadlo Malá scéna atd. Rádi budeme 
akceptovat i návrhy rodičů na zajímavé výlety či exkurze. 

                                                                                                                        Zapsala Marcela Hanulíková 
                                                                                       ředitelka školy 

                    
 

 
     
 
 
 


