
Program třídní schůzky Mateřské školy v Hrubčicích 

Ve středu 16. 9. 2020 v 16,00h  

Přivítání přítomných zástupců, prezentace, úvod 

1) Organizace školního roku 2020/2021 v MŠ Hrubčice dle MŠMT ČR (nástěnka) 

- provozní doba MŠ od 1. 9. 2019   6,30 – 16,30 

- zajištění pedagogů ve třídách, nová p. učitelka – zajištění pedagogů ve třídách, 

provozní zaměstnanci 

- v době prázdnin, uzavření ZŠ Hrubčice - může dojít k omezení, nebo přerušení 

provozu MŠ Hrubčice, na podkladu zjištění předběžné docházky dětí v tomto 

termínu 

- v době podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2020 bude provoz v MŠ Hrubčice 

přerušen 

    2) Seznámení zákonných zástupců se směrnicemi MŠ Hrubčice  

 Školní řád, Provozní řád školy a hřiště, úplata za vzdělávání, Provozní řád ŠJ, 

 ŠVP MŠ – přístupné na oknech šatny a na web. stránce MŠ – podpisem zákonní 

 zástupci stvrzují, že se s danými směrnicemi seznámili a zavazují se respektovat 

 nastavená pravidla v MŠ Hrubčice - podpis na archy ve třídách do konce září! 

     3) Provozní záležitosti  

 režim dne v MŠ Hrubčice, organizace ve třídě: 

Sluníčka - předškoláci intenzivní příprava + návrh OŠD, Plán pedagogické 

podpory pro děti s OŠD na školní rok 2021/22 

- povinné předškolní vzdělávání  - denně 7,45 – 11,45h  

- omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ - omluvný sběrný arch na daný měsíc          

v šatně Sluníček  

Berušek jsou i děti mladší 3 let, vzdělávání s podporou chůvy – 3 měsíční 

zkušební lhůta na doladění schopnosti dětí, odstranění nežádoucích návyků 

pro pobyt v MŠ 

- na zákonné zástupce nově zapsaných dětí ve třídě Berušek apelujeme, aby 

se se co nejvíce věnovali dětem v oblasti sebeobslužných činnosí, hygieny, 

pří jezení a tím své děti důsledně vedli k samostatnosti, tak, aby děti v MŠ 

mohly být vzdělávány v souladu se Školním řádem, který stanoví, jak má být 

dítě, které je v MŠ vzděláváno, připraveno, co musí zvládnout….. 

 systém nahlašování a odhlašování dětí z docházky a stravy (viz. ŠŘ a 

Směrnice ŠJ) – prosím, dodržujte pravidla a stanovené termíny!!! 

 pravidla vybírání poplatků za stravu a školné (viz. směrnice v šatně a web. 

stránky), osvobození od úplaty předškoláků (seznam v šatně Sluníček) 

 platby jsou možné hotově, nebo na účet školy – je důležité, nespojovat platbu 

stravné a školné - vždy platbu řádně označte!!! 

 akce MŠ plánované na školní rok – bude aktuálně na nástěnkách a web 

stránkách MŠ, plánujeme krátkodobě, vzhledem k mimořádným opatřením 



 podávání informací zákonným zástupcům (nástěnky, webové stránky, 

osobně,..) 

 provoz školního stravování - vedoucí kuchyně (Směrnice ŠJ) 

 ke zmocnění jiných osob k vyzvedávání vašich dětí, použijte, prosím 

formuláře (k dispozici na okně v šatně třídy) 

 v případě nějakých změn (adresa, ZP, příjmení rodičů ajn.) nahlaste a zapište 

změnu do ELD ve třídě 

4) SRPŠ 

 seznámení přítomných se stavem pokladny  

 schválení stanov SRPŠ pro školní rok 2020/2021 

 Volba do Rady rodičů SRPŠ 

 Předseda:   Jitka Černá 

 Místopředseda: Radka Zavřelová 

 Pokladník:  Lucie Zbořílková      

 Na I.pololetí šk. r. 2020/2021 byl schválen příspěvek 600,-Kč (děti zapsané 

už v loňském roce mají předplaceno, nově zapsaní zaplatí u učitelky ve třídě 

– platba je možná pouze hotově (dostanou doklad o zaplacení) – příspěvek 

je využíván na akce a divadla pro děti, zajištění autobusu na akce, nákup 

vánočních, velikonočních dárků pro děti, dárek na památku pro předškoláky.. 

8) Diskuse 

 poděkování rodičům za spolupráci a podporu mateřské školy  

 sběr papíru není, nevykupuje se  

 prosíme, budeme rádi, pokud má někdo možnost zajistit pro děti papíry na 

kreslení, můžou být čisté třeba jen z jedné strany (reklamní letáky, 

kancelářské určené ke skartaci – bez zatížení GDPR  

 Informace ohledně situace COVID – 19:  

- důsledně sledujte aktuální informace z MŠ a dodržujte stanovená 

 pravidla (MŠ se řídí doporučením MŠMT, MZ ČR a KHS 

-  hlídejte zdravotní stav svých dětí a snažte se předcházet tomu, aby bylo 

 dítě s projevy nemoci přivedeno do MŠ 

- prosíme, akceptujte zákaz nošení hraček do MŠ z domova 

 

 

V Hrubčicích, 16. 9. 2020 

 

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nezapomněly podepsat, že se 

seznámili s obsahem třídní schůzky. 

 

     Děkuji 

       Jana Přidálková, ředitelka školy

    


