Zápis ze schůzky rodičů
Dne: 15. 9. 2020
Místo: MŠ Zelenečská
Zápis provedla: Eva Lilingová
Kontrola zápisu: Helena Zychová, DiS.
Přítomni:
Rodiče dle prezenční listiny

1. PŘIVÍTÁNÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH A PŘEDSTAVENÍ PŘÍTOMNÝCH
ZAMĚSTNANCŮ
Pí. ředitelka přivítala přítomné rodiče a představila pedagogický sbor
Tř. Trpaslíci: učitelky – Mária Malá, Barbora Jarošová , asistent pedagoga Vendulka Slívová
Tř. Draci: učitelky – Eva Lilingová (zást.řed.), Alena Špilerová, asistent pedagoga – Jana
Hřebíková
Tř. Vodníci: učitelky Bc. Veronika Finferová , Valerie Kozlová, DiS.
Tř. Čerti: Helena Zychová DiS. (řed.školy) ,Zuzana Pospíšilová , David Souček
Tř. Loupežníčci (2 - 3letí): učitelky – Ing Lenka Papáčková, Petra Nožičková,
asistent pedagoga – Zlata Veirauchová
Tř. Berušky: učitelky – Magdaléna Zemanová (vedoucí učitelka odlouč. pracoviště),
Simona Antoszyková, asistent pedagoga - Marcela Bártová (taktéž pro Sluníčka)
Tř. Sluníčka: učitelky Bc.Klára Svatošová, DiS., Kateřina Fábiková

2. COVID

Byl zmíněn Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
Celorep. opatření – vláda
Plošná opatření – ministerstvo zdravotnictví
Lokální opatření – hygienická stanice
Pravidla chování v covidové situaci jsou přílohou Školního řádu. Vše na webu i nástěnkách na
hlavní chodbě.
Základní pravidla:
 při podezření nemoci u dítěte může škola vyzvat rodiče k opuštění školy a následné
návštěvě lékaře
 rodiče v budově pouze s rouškou
 do třídy mohou děti přinést jednoho plyšáka na spaní, vnášení jiných věcí je zakázáno
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3. KLUB RODIČŮ
Nástěnka Klubu rodičů je umístěna v zádveří u školní výdejny na Zelenečské. Na Sadské
informace Klubu rodičů na hlavní nástěnce ve vstupní chodbě. Informace taktéž na webu.
Zbylé finanční prostředky z loňského školního roku (po vyžádaných vratkách) se použijí na
Zelenečské na nákup skluzavky do svahu s plošinkou a na Sadské na nákup dvou odrážedel,
dvou tříkolek a míčů na cvičení.
Rodiče si odsouhlasili výši příspěvku na rok 2020/21 ve výši 1500,-kč a ve třídě Loupežníčků (23 leté děti) 1200,-Kč.
Kontakt na předsedkyni, paní Tomečkovou na nástěnce i webu.

4. KOMUNIKACE NA ŠKOLE

Ředitelka zdůraznila důležitost komunikace mezi rodiči a školou zvláště v oblasti nemocí a
úrazů. Webové stránky, nástěnky, email, osobní styk.

5. BEZPEČNOST V MŠ

Je nepřijatelné dávat dětem jakékoliv řetízky nebo jiné ozdoby krku.
Boty na přezutí musí mít pevnou patu. Vše dopodrobna obsahuje Školní řád a jeho příloha.
Kroužky MŠ Zelenečská:
Přihlášky na : keramiku , flétnu , zumbu a hudební kroužek :rytmik-krouzky.cz, Sparťanská
školička – odkaz na našem webu alotrie-kroužky, šachy – pan Steimar –
Na všechny kroužky je potřeba se zapsat jak na web Rytmiku i Sparťanské školičky, tak na
nástěnku školky
PONDĚLÍ:
dopoledne
 Hipoterapie (Zelenečská) ČERTI , TRPASLÍCI
Quo Vadis 600/ měsíc podzim ( září – listopad) a jaro (duben – květen)
 Solná jeskyně (Zelenečská) 240/měsíc jaro (leden – březen)
 Golf MSTĚTICE (obě pracoviště) 10:00-12:00 hodin duben, květen,1 400,-Kč /8 jízd
rodiče platí pouze autobus. Trenéři pracují zdarma- dotace.
odpoledne
 Zumba (Sadská) V. Finferová Rytmik 1190,-Kč /pololetí od 15:30- do16:15 hodin
 Flétna (Zelenečská) V. Finferová Rytmik 1190,-Kč /pololetí+ flétna a noty 500,-kč
13:00 – 13:30 hodin
 Hudební kroužek (Zelenečská) A. Špilerová Rytmik 1190,-kč /pololetí 15:00 – 15:45
hodin
 Šachy 500 Kč/10lekcí, pan Ing. Steimar (Zelenečská, Sadská?, dle zájmu) Je potřeba
min. počet 6 dětí. Děti z odl. prac.Sadská mohou docházet do MŠ Zelenečská
v doprovodu rodičů anebo pokud jich bude na Sadské 6, budou mít vlastní hodinu.
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ÚTERÝ:
odpoledne
 Keramika (Zelenečská) odpoledne od 13:00 – 13:45 hodin, E. Lilingová, Rytmik
1480,-Kč /pololetí


Sparťanská školička (obě pracoviště) 15:00-16:00 Děti doprovází Eva Lilingová a
Klára Svatošová MŠ Zelenečská i odloučené pracoviště Sadská

STŘEDA:
VYHRAZENO AKCÍM MŠ


Keramika (Sadská) odpoledne od 13:00 – 13:45hodin, E. Lilingová Rytmik 1480,-Kč
/pololetí

ČTVRTEK:
dopoledne
 Plavání (Zelenečská) 7:30- 9:30 hodin Mária Malá – kroužek už je naplněn
odpoledne
 Zumba (Zelenečská)V. Finferová Rytmik 1190,-Kč /pololetí od 15:30- do16:15hodin
PÁTEK:
dopoledne
 Hipoterapie (Zelenečská) DRACI , VODNÍCI
QUO Vadis 600/ měsíc
podzim( září – listopad) a jaro ( duben – květen)


Solná jeskyně (Zelenečská) 240/měsíc

jaro ( leden – březen)
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6. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
4. 1. - 9. 1 . 2021, 9. 1. - 14. 1. 2021
Josefův důl – Karlov – ubytování. Severák – Ski Bižu – lyžařská škola, půjčovna -cca
500/celý pobyt
Celková cena lyžařského výcviku bez zapůjčení lyží je cca 4500,-Kč.
Bližší informace pro případné zájemce na schůzce k lyžařskému výcviku.

7. .LOGOPEDIE
Mgr. Marie Hankeová - součást výuky. Dochází na obě pracoviště každou středu.
Kontakt na paní logopedku na webu i nástěnkách. ms_logopedie@centrum.cz

8. STRAVOVÁNÍ

Vzhledem ke zdražení potravin, bylo potřeba od 1. 9. 2020 zvýšit stravné. Přesný rozpis
cen obědů pro jednotlivé věkové skupiny, včetně účtu je vyvěšen na nástěnce ŠJ a na
webu školy.
Celoročně usiluje naše škola o vyváženost a pestrost podávaných jídel s dostatkem
zeleniny a ovoce v průběhu celého dne.
Stravné se vyúčtovává 2x do roka.

9. PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Konzultace a především vyšetření školní zralosti probíhá na naší škole před Zápisy do
základních škol se souhlasem rodičů.
Mgr. Kateřina Königová – spolupráce s naší školou
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,
detašované pracoviště
U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00
telefon : 266 312 530, 266 310 939
Email: poradna@ppp9.cz
PROVOZNÍ DOBA
pondělí – čtvrtek: 8.30 – 16.30 hod
pátek: 8.30 – 13.30 hod
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10.

OSTATNÍ

Ředitelka poděkovala za dosavadní spolupráci a dary celé členské základně Klubu rodičů. Věří,
že i nadále bude tato spolupráce oboustranně prospěšná.

Zapsala: Lilingová…………………………………..
Ověřila: Zychová ………………………………………
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