Zápis z rodičovské schůzky ze dne 20. 9. 2018
1. Přivítání, představení p. ředitelky ZŠ a MŠ Bohdalov stálých i nových zaměstnanců školy.
2. Počty dětí a rozdělení do tříd. V MŠ je zapsáno 54 dětí (děti od 2,5 -6 let) z toho 18 předškoláků.
3. Zhodnocení uplynulého školního roku. Vybudováno pevné ohniště na zahradě MŠ. Průběžně nakupovány
nové hračky a didaktické pomůcky (vyhovující i dvouletým dětem). Byly splněny stanovené úkoly z ŠVP a
zdárně proběhly všechny plánované akce, projekt „Les“. Vykonána kontrola ČŠI – bez závad. Nebyla řešena
žádná stížnost, ani závažný školní úraz.
4. Informace o zápise do MŠ. Z 17 podaných žádostí, přijato 15 nových dětí. Opět udělena výjimka
z nejvyššího počtu dětí na třídách. Povinnost přijmout dvouleté děti do MŠ od roku 2020 již neplatí.
5. Povinné předškolní vzdělávání, způsob docházky (4. hod/den), odhlašování…
6. Seznámení se Školním řádem (vyvěšen v šatnách i na www.zsbohdalov.cz ). Provoz MŠ od 6,15 hod. do
15,30 hod., kdy se školka uzamyká (scházení dětí do 8,00, vyzvedávání dětí odcházející po obědě v 12,00
hod. – Koťátka, v 12,15 hod. Medvídci, po odpočinku od 14,30 hod.).
7. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání. (vyvěšen v šatnách i na www.zsbohdalov.cz)
8. Vnitřní řád školní jídelny + ceny stravného na www.zsbohdalov.cz. Odhlašování stravného den
předem, (napsat jméno dítěte a délku trvání nepřítomnosti, či do odvolání, nezapomínat dítě po nemoci
nahlásit) nejpozději do 6,15 hod. daného dne v MŠ na tel. 566 677 135, mobil: 739 119 836. Oběd lze
vyzvednout pouze první den nemoci od 11,15 hod do 11,30 hod. v MŠ. Další dny nemoci je strava účtována
v plné výši nákladů 71,-Kč.
9. Školní vzdělávací programem „Okno do světa“, plán akcí, exkurzí, soutěží, školní projekty… Aktuální
informace na www.zsbohdalov.cz a na dveřích ve třídě Koťátka.
(na prezenční listině rodiče potvrdí, že jsou s body 5., 6., 7., 8., 9. seznámeni)
10. Zpráva o hospodaření s rodičovským fondem v uplynulém školním roce. Pokladní – p. Vomelová
(jednohlasně zvolena). Odhlasován vklad rodičů do tohoto fondu na šk.r.2018/19 (250,-). Rodiče uhradí do
17. 10. u učitelek ve třídách.
11. Odhlasována záloha na divadla (650,-). Rodiče uhradí do 17.10 u učitelek ve třídách.
12. Odsouhlasena záloha na pitný režim dětí v MŠ (100,-). Rodiče uhradí do 17.10 u učitelek ve třídách.
13. Informace o sběru hliníku (odevzdávat v MŠ) a papíru – nejlepší sběrači papíru budou odměněni, (nosit
nově do firmy SABRA s.r.o. denně od 6,00 do 14,00, jiný čas po domluvě s p. Křesťanovou P., větší
množství možno, po oznámení u p. uč. Krčálové, indiv. vozit na sběrný dvůr ZR). Odvoz papíru na sběrný
dvůr přislíbili: Křesťanovi, Královi, Klímovi, p. Rychtecká, Vokounovi - děkujeme za ochotu a spolupráci.
Získané finance budou opět použity pro VŠECHNY děti na odměny, výlet … Sbíráme víčka z PET lahví pro
Vojtíška do kontejneru v zádveří každé třídy.
14. Nabídka focení dětí firmou Digital Photografy Praha. Cena série 280,-. Fotografovat se mohou i
sourozenci. Fotí se pouze nahlášené děti. 22.10.v 9,00 hod.
15. RŮZNÉ
- cvičení v tělocvičně ZŠ od října pátky dopoledne – Medvídci
(úbor uložit do modrých tašek v šatně)
- vhodné oblečení a obuv na činnosti v MŠ i mimo ni, děti
vybavit látkovým kapesníkem
- prevence při výskytu vší (infekční onemocnění) – jejich nález
hlásit v MŠ, informace hygienika
- dar od rodičů – děkujeme za toaletní papíry, papírové
kapesníčky, ubrousky a tekuté mýdlo.
- Nahlašujte změny v osobních údajích dítěte (zmocnění k odvádění dítěte z MŠ, …)
- prázdninové dotazníky, uzavření MŠ v zimních prázdninách a 5 týdnů o letních prázdninách
- po nemoci dítěte odevzdat čestné prohlášení, že dítě může MŠ navštěvovat (prohlášení k dispozici na
nástěnce v šatnách).
- zákaz podávání léků s výjimkou mimořádné situace na základě písemné žádosti
- hračky z domova v MŠ
- oslavy narozenin a svátků
- logopedická prevence, diagnostika
15. DISKUZE
- plavání předškoláků – pravděpodobně od ledna
- návrh na prodloužení provozu MŠ

