
Zápis ze zahajovací rodičovské schůzky ze dne 15. 9. 2022  
1. Přivítání, představení zaměstnanců školy.  

2. Počty dětí a rozdělení do 3 tříd. V MŠ je zapsáno 62 dětí (děti 3 - 7 let), z toho 24 předškoláků. Od září je 

navýšena kapacita školky na 70 dětí, v průběhu roku bude naplněna tříletými dětmi. 

3. Zhodnocení uplynulého školního roku. Průběžně nakupovány nové hračky a didaktické pomůcky. 

Dokončena výstavba zahradního domku s přírodní učebnou. Nebyla řešena žádná stížnost, ani závažný 

školní úraz. Naplánované akce se podařilo uskutečnit. Úspěšně probíhá spolupráce se SPC – integrace dětí. 

4. Školní vzdělávací program „Okno do světa“. Aktuální informace o školních akcích na 

www.zsbohdalov.cz  a ve vývěsní skříňce u MŠ. Vyvěšen v šatnách. 

5. Povinné předškolní vzdělávání, způsob docházky (4. hod/den), odhlašování, distanční vzdělávání, 

odklad školní docházky – žádosti odeslat PPP v lednu, zápis do ZŠ, logopedická diagnostika… 

6. Seznámení se Školním řádem (vyvěšen v šatnách i na www.zsbohdalov.cz ). Provoz MŠ od 6,00 hod. do 

16,00 hod., kdy se školka uzamyká (scházení všech dětí od 6,00 do 6,45 ve třídě Medvídci Dítě by mělo být 

do 8,00 v MŠ, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě v 11,45hod. – Koťátka, v 12,00 hod. „Pejsci“, 

v 12,15 hod. Medvídci, po odpočinku od 14,30 hod. od 15,15 jsou děti spojeny u Medvídků.).    

.Nutné odhlásit i dítě z MŠ nejpozději do 6,15 hod. daného dne v MŠ na tel. 566 677 135,  

mobil: 739 119 836. (nezapomínat dítě po nemoci nahlásit).                        

7. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání. (vyvěšena v šatnách i na www.zsbohdalov.cz) Po dohodě 

možno platit jednorázově 2x ročně. 320,- celodenní, 210,- polodenní. 

8. Vnitřní řád školní jídelny + navýšení ceny stravného na www.zsbohdalov.cz.  Odhlašování stravného 

den předem, nejpozději do 6,15 v den nepřítomnosti dítěte na webu strava.cz , či tel. do školní jídelny  

566 677 118. 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. Pokud je dítě v MŠ přítomno v době podávání jídla, stravuje 

se vždy. Dietní stravování či alergie na některou potravinu je nutné doložit lékařským potvrzením. 

9. Blížící se akce: Agras, Divadlo, chovatelská výstava, Drakiáda… Bezpečnost dětí na akcích společných 

s rodiči přebírá zákonný zástupce. 

NA PREZENČNÍ LISTINĚ RODIČE PODPISEM POTVRDÍ, ŽE JSOU S BODY 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

SEZNÁMENI. 

10. Zpráva o hospodaření s rodičovským fondem v uplynulém školním roce. Pokladní – p. Flesarová 

Hlasováním zvolena p. Škodová. Odhlasován vklad rodičů na šk.r.2022/23 (600,-).  

11. Odhlasována záloha na divadla (500,-). Nováčkům bude z této zálohy strženo 65,-na pořadač – Portfolio 

dítěte. (Odsouhlaseno) 

12. Odsouhlasena záloha na pitný režim dětí v MŠ (100,-).  

VŠECHNY POPLATKY RODIČE UHRADÍ DO KONCE ZÁŘÍ 2021 CELKEM 1 200,- Kč. 

13. Ukončen sběr papíru, hliník stále noste do MŠ. 

14. Kroužek angličtiny od října 2022 pro děti od 4 let – zájemci se zapíší do seznamu ve třídě „Medvídci“ 

do 23. 9. 2022. 

15. RŮZNÉ 

- plavání ve Žďáře n. S. od ledna 2023 

- cvičení v tělocvičně ZŠ od října, úterky dopoledne – Medvídci  

- zdůrazněna nutnost převlékání dětí na pobyt venku a na pobyt ve třídě.  

- hlásit výskyt infekčních chorob (vší)   

- průběh oslavy narozenin a svátků dětí ve školce 

- zákaz nosit hračky z domova do MŠ.  Nedoporučujeme řetízky, náramky s ohledem na bezpečnost dětí 

- prodej knih v MŠ  

- dar od rodičů – děkujeme za toaletní papíry, papírové kapesníčky, ubrousky ne stolování a tekuté 

   mýdlo 

- nahlašujte změny v osobních údajích dítěte (zmocnění k odvádění dítěte z MŠ, tel. kontakt …) 

- prázdninové dotazníky, uzavření MŠ v zimních prázdninách a 5 týdnů o letních prázdninách 

- po nemoci dítěte odevzdat čestné prohlášení, že dítě může MŠ navštěvovat  

- zákaz podávání léků s výjimkou mimořádné situace na základě písemné žádosti  

- spolupráce rodiny na pokračování dětských portfolií – odevzdat do konce září 2021 

- praní ložního prádla v případě pomočení dítětem – 10,- Kč 

- knihy z domova čteme před odpočinkem, možno poslat (zapůjčit) po dítěti 

17. DISKUZE – 0 

http://www.zsbohdalov.cz/
http://www.zsbohdalov.cz/

