
Zápis z třídních schůzek Zelenečská 

 

Dne: 17. 9. 2019, 17:00 hod. – 18:30 hod. 

Místo: MŠ Sadská, třída „Čerti“ 

Zápis provedla: Mgr. Miluše Sýkorová, dne 19. 9. 2019 

Kontrola zápisu: Helena Zychová, DiS 

 

Přítomní pedagogové: 

Helena Zychová, DiS 

Mgr. Miluše Sýkorová 

Dagmar Šilhánková 

Zuzana Pospíšilová 

Bc. Veronika Finferová 

Eva Lilingová 

Ing. Lenka Papáčková 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Přivítání všech zúčastněných a představení přítomných zaměstnanců 

včetně nově příchozích 

2) Klub rodičů 

3) Sběr papíru 

4) Bezpečnost v MŠ 

5) Kroužky 

6) Lyžařský výcvik a letní škola v přírodě 

7) Ostatní  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Přivítání všech zúčastněných a představení přítomných zaměstnanců 

včetně nově příchozích 

- Paní Mgr. Miluši Sýkorovou nastupující zástupkyni ředitele 

 

2) Klub rodičů 

- Odchod paní Vojtěchové předsedkyně Klubu rodičů  

- Hlasování o přijetí předsedkyně, statutárního zástupce a  pokladní do 

Klubu rodičů paní Tomečkové  



- Hlasování o výši příspěvku do Klubu rodičů, jednorázový poplatek ve 

výši 1 500,- Kč, lze jej zaplatit ve dvou splátkách každé pololetí 750 Kč, 

děti z dětské skupiny platí 1200,- Kč 

- Hlasování o využití finančního zůstatku z minulého roku na nákup 

hraček pro děti 

- Prosba směrem k rodičům na dva dobrovolníky, kteří by se ujali 

funkce předsedy a místopředsedy Klubu rodičů 

Rodiče výše uvedené změny odsouhlasili. Peníze z Klubu rodičů jsou 

použity na divadelní představení, vzdělávací programy, výlety, nákup 

materiálu na akce s rodiči a další jiné akce spojené např. s odchodem 

předškoláků aj.. 

 

3) Sběr papíru 

- Bude probíhat na obou školkách, rodiče mohou nosit papír do 

kontejneru, přistavěného v areálu MŠ Zelenečská. Výtěžek je posílán 

na účet Klubu rodičů.  

 

4) Bezpečnost v MŠ 

- Rodiče mají povinnost přivést a vyzvednout si dítě ve třídě, pokud 

jsou děti na zahradě, nahlásit tuto skutečnost pedagogovi, který koná 

dozor 

- Po 16.00 hod. se děti spojují 

- Pokud dítě prodělá infekční onemocnění, musí doložit potvrzení od 

lékaře, že dítě může zpět do kolektivu 

- Infekční onemocnění dítěte neprodleně nahlásit školce 

- Oblékání, náhradní oblečení do třídy i ven 

- Děti mohou do školky nosit pouze oblíbené plyšové hračky 

- Do školky nenosit – prstýnky, řetízky a jiné předměty, o které by se 

děti mohly zranit 

Veškeré informace jsou uvedeny ve školním řádu. 

 

5) Kroužky 

- Zubma  paní učitelka  Bc.Veronika Finferová, cena: 1090,- Kč – 

převodem na účet, každý čtvrtek od 15. 45 – 16.30 hod., pohodlné 

oblečení s sebou. Ukázkové hodiny 2x ročně. Kroužek je vhodný pro 

děti od 4 let. 

- Flétna: paní učitelka Bc.Veronika Finferová, cena: 1090,- Kč převodem 

na účet, každé pondělí od 13.00 – 13.30 hod., s sebou flétna + noty. 



Noty a flétnu pro děti nakoupí vyučující a to v hodnotě flétna: 249,- Kč 

+ noty 198,- Kč. Tyto dvě platby, pouze v hotovosti. Ukázkové hodiny 

2x ročně. Kroužek je vhodný pro děti od 4 let. 

- Keramika paní učitelka Eva Lilingová, cena: 1490,- Kč, každé úterý od 

13. 00 hod. cca 45 až 60 minut, s sebou noviny, houbičku a velké triko. 

Děti lze ještě přihlásit do 1. 10. 2019. Kroužek je vhodný pro děti od 

4,5 let. 

- Sparta školička paní učitelka Eva Lilingová děti převede a koná dozor, 

zatímco děti trénují s kvalifikovaným trenérem, cena: 1590,- Kč, každé 

úterý od 15. 00 – 16. 00 hod. S sebou pití, vhodnou obuv a oblečení. 

Kroužek je vhodný pro děti od 4 let. 

- Šachy budou probíhat v MŠ Zelenečská, pod vedením pana Ing. 

Miroslava Steimara pokud bude dostatek dětí a to od pondělí 30. 9. 

2019 od 15.45 hod. ve třídě Čertů, cena 500,- Kč. 

- Plavání paní učitelka Mária Malá, cena: 935,- Kč, každý čtvrtek od 

7.30 – 9.45. hod., s sebou plavky, ručník a koupací čepici, svačinku a 

pití. Ukázková hodina na konci kurzu. 

- Golf paní učitelka Alena Špilerová, cena: 1400,- Kč /8 tréninkových 

hodin/, PLATÍ SE POUZE DOPRAVA, probíhá pouze v měsících duben 

až  květen, každé pondělí od 10.00 – 12.00 hod. 

- Solná jeskyně bude využívána v zimních měsících, termíny ještě 

nejsou stanoveny 

- Hipoterapie paní učitelka Zuzana Pospíšilová, cena: 150,- Kč/jedna 

lekce/ platí se celkem 4 lekce/ 600,- Kč, probíhá každé pondělí od 

10.00 – 11.30hod., s sebou přilbu / přilby si děti mezi sebou 

nepůjčují/, třída „Čerti a Trpaslíci“ v pátek od 10.00 – 11.30hod. 

„Draci a Vodníci“, pod vedením paní učitelky Evy Lilingové. 

- Hudebně-pohybový: paní učitelka Alena Špilerová, cena 1190,- Kč, 

každé pondělí od 15.00 – 15.45 hod. 

- Logopedie Mgr. Marie Hankeová, bude probíhat zdarma, jednou za 14 

dní ve středu 

 

6) Lyžařský výcvik a letní škola v přírodě 

- Lyžařský výcvik bude probíhat v Karlově u Josefova Dolu - Severák 

- V termínech od 6.1.2020 - 11.1.2020 a druhý turnus od 11.1. – 

16.1.2020 



Podrobné informace dostanou rodiče na schůzce k tomu určené. Cena 

pobytu: 4600,- Kč + záloha na půjčení lyží pokud dítě nebude mít lyže 

své ve výši 500,- Kč 

- Letní škola v přírodě bude probíhat na Benecku, chata Rychlov. 

-  V termínu od 6. 6. 2020 - 12. 6. 2020 

- Druhý turnus letní školy v přírodě, podle počtu dětí bude upřesněn 

- Podrobné informace dostanou rodiče na schůzce k tomu určené. 

 

7) Ostatní  

- Vši: dětem se v MŠ budou z důvodu většího výskytu vší pravidelně 

kontrolovat hlavy se souhlasem rodičů. Rodiče jsou povinni dítě 

přivést zpět do školky, až po úplném vyléčení. 

- Strava: je vyvážená dle platných norem, diety musí být potvrzeny od 

lékaře, a obědy se svačinkou lze odhlásit do 7.30 hod. v den, kdy dítě 

nepřijde do školky. Stravné činí 760,- Kč nebo 840,- Kč dle věku dítěte, 

vyúčtování 2x do roka. 

- Školné: 600,- Kč přičemž předškoláci i děti s odkladem jsou od tohoto 

poplatku osvobozeni. 

- Omlouvání dětí: přes e-omluvenku na webových stránkách MŠ, u 

předškolních dětí je povinnost omluvit, každou nepřítomnost dítěte a 

zapsat ji do omluvného listu. 

- Spolupráce s rodiči: je kladen důraz na vzájemnou spolupráci MŠ a 

rodičů. Kromě krátkého sdělení na třídě jak se dítěti vedlo, si rodič 

může dohodnout konzultační pohovor s pedagogem i vedením školy. 

Dále jsou vedeny diagnostiky, do kterých může rodič nahlížet a 

konzultovat jejich obsah s pedagogem. 

- Výchova předškoláků: vedení školky pořádá pro rodiče odborné 

přednášky o výchově dětí /7 sezení/ zdarma. První přednáška se koná 

26. 9. 2019 od 16.00 hod., třída „Čerti“. Přednášku vede Mgr. Iva 

Freslová.  

- Příchod dětí do školky: děti musí být ve školce do 8.20 hod. a odchod 

ze třídy či zahrady nejdéle v 17. 25 hod. 

- Spolupráce se ZŠ: je kladen důraz na sociální gramotnost, 

sebeobslužné činnosti, samostatnost, oblékání, správné hygienické a 

stravovací návyky, základy slušného chování /poděkovat, pozdravit, 

vykat aj../  

- Sponzorské dary: uvítáme jakýkoliv sponzorský dar /papíry pro děti, 

zbytky látek, reklamní předměty aj…/ 



 

- Heslo pro galerii na netu: u třídních učitelek 

 

Na závěr proběhla volná diskuse a rodiče měli možnost krátce 

prokonzultovat s třídními učiteli, své návrhy a přání ohledně dětí i chodu 

školky. 

 

 

 

 

 

Zapsala: SÝKOROVÁ …………………………………………… 

Ověřila: ZYCHOVÁ ……………………………………………….  


