
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Okres Děčín, 407 77 Šluknov, Svojsíkova 352, IČ 709 83 836, IZO 107 561 611, +420 412 386 260, +420 739 424 608, reditelka@skolka-sluknov.cz 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ RODIČŮ  
30. 08. 2022 OD 16 HODIN  

NA ZAHRADĚ 352+355 
 
Program: 

o ŘEDITELKA MŠ 
▪ Přivítání rodičů a přátel školy 
▪ Přestavení paní učitelek 
▪ Seznámení s programem a průběhem setkání 
▪ Hromadné předání informací – informovanost 
▪ Na závěr – podpis přítomných-prezenční listina 

• Školní řád – práva, povinnosti, obsah, dohledatelnost dokumentu, bezpečnost v MŠ 
apod. 

• Řád školní jídelny – platby, projekt 

• Provozní řád a jiné směrnice MŠ – info, dostupnost... 

• ŠVP – Český rok – tradice a současnost 
o TVP, obsahy, plány, spolupráce, diagnostiky, hodnocení apod. 

• Omlouvání dítěte 
o Nejpozději v daný den do 7:00 hodin telefonicky (Svoj. 352- tel. 412 386 260, 

Svoj. 355 – 412 386 347 a Žižkova-sídliště: 412 386 214). 
o Podrobněji k omlouvání – viz informace předané při zápisu/ nástěnky MŠ/ 

webové stránky školy: www.skolka-sluknov.cz. 
 

Povinné předškolní vzdělávání  

• Povinnost denně* každý všední den -min. 4 h denně, s nástupem ráno od 6. h.-8. h. 

• Povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte – podrobněji -viz školní řád, informace, 
které rodiče dostali při zápisu. 

• Neomluvené dítě – 25 hodin – hlásíme OSPODu – péče o dítě. 

• Příchod do MŠ 6.00-8:00 příchod. 

• Zamykání MŠ - po 8. hodině se MŠ zamyká; do MŠ budou přijaty pouze děti, jejichž 
rodiče předem pozdní příchod nahlásili a s p. uč. se domluvili (telefonicky do 7:00 h., 
příp. osobně např. den předem). 

• Odchod dětí z MŠ 
o Děti odchází z MŠ podle domluvy buď po obědě nebo pak do 16:00 hodin. 
o V případě, že dítě nikdo nevyzvedne po 16. h. – telefonujeme nejprve 

rodičům, zákonným zástupcům, pak PČR, Mě. Policii a na OSPOD. 
o Děti vydá MŠ pouze zákonným zástupcům dítěte a jimi zmocněným osobám! 

Nelze zavolat, že pro dítě přijde kamarádka apod. 
Platby  

o 450,- úplata za MŠ (kromě předškoláků – ti v posledním roce neplatí + pokud 
HN – žádost o osvobození! Doložit dokladem o HN.); 

o 850,- zálohově - celodenní stravování, lze polodenní, ranní – po dohodě 
s vedoucí stravování – p. Královou (zálohově- předem-před nástupem do 

http://www.skolka-sluknov.cz/
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MŠ!); 
o Obědy do škol – kontrola dat z ÚP, přihlášky; 
o Sponzoring (rodiče, podniky apod. – možnost prezentace, žádosti, akce MŠ, 

darovací smlouvy, daň. odečet nad 1000); náklady cca 500,-/ za rok; 
▪ Hromadné hlasování přítomných – všichni přítomní souhlasí s akcemi 

apod. do výše 500,- + nepřítomným rodičům – vyvěšení na info. 
tabulích + na webu MŠ – zápisem ze setkání; 

▪ Sponzoring – viz web, info k nahlédnutí u p. účetní, plakáty 
nejvýznamnějších sponzorů – vstupy do MŠ. 

• Projekty  
o Seznámení s projekty MŠ – Šablony  

• Seznamy dětí / třídy 
o Seznamy dětí ve třídě – viz vyvěšené informace na sítích kolem umělé plochy; 
o Najít jméno dítěte a přijít k p. uč. u stolečku – další info – viz níže; 
o Lze osobní konzultace s řed. MŠ – v kanceláři MŠ dnes do 17:30 hod. 

 

• UČITELKY, AS. PG. 
▪ Přítomnost p. uč. za třídu zde: 

• seznamy věcí,  

• spec. požadavky, 

• sp. tř.- formuláře k zařazení do tř., 

• kontrola dat v tabulce – oprava – aktualizace, 

• Evidence dětí, které nastoupí hned 1/9 a které dále až 5/9 
apod... sběr dat kvůli přípravě stravy 1. 9. obratem hlásit 
vedoucí ŠJ (zajistí uč. na třídě); 

• Změny – žádost o PŘESUN jméno/ třída – kam chce a důvod – 
vyplní rodič, p. uč. předají k rukám p. řed.-obratem vyřídíme, 
zavoláme. 

 

• VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ, ÚČETNÍ  
▪ variabilní symboly, č. účtu, 
▪ platby,  
▪ přihlášky ke stravování, s možností platby v hotovosti – na místě, 
▪ žádost u předškolních dětí – zrušení plateb za MŠ (předškolák 

nehradí); 
▪ kontrola seznamu zapojených dětí do projektu OdŠ. 

 
Individuální pohovory, schůzky, jednání 

• V kanceláři s ředitelkou školy projednáváno: 
o Cizinci – jednání o spolupráci, komunikaci, doplnění formulářů, překlady 

(jazyková příprava, komunikace apod.) 
o Noví zájemci o MŠ – poznámka, pohovor, předání dokumentů k vyplnění a 

podání žádostí (2leté – nyní nelze přijmout, navíc bez právního nároku na 
přijetí do MŠ, lze se dále informovat, lze podat žádost) 
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o Přesuny – zájemci o přesun, žádosti, nastínění možností, do 31. 8. k řešení – 
vyřešeno, voláno 31. 8. 2022 

o Stav naplněnosti tříd – všechny tř. naplněny, zákonní zástupci nepřijatých 
dvouletých ze zápisu informováni, že se žádná místa u dvouletých zatím 
neuvolnila – příp. budeme sami volat; ostatní třídy naplněny + dále bude 
podána žádost o navýšení kapacity, ale i tato místa jsou již obsazena – viz 
nově podané žádosti z. z. předškolních dětí  

o Uzavírání dohod o podávání léku dítěti v době jeho přítomnosti v MŠ (přípis 
odborníka, lékaře, školení, bezpečnost...) 

o Podpůrná opatření – personální složení, nákupy materiálu, pomůcek, potřeb, 
pohovor s rodiči, návštěvy tříd, seznámení s učitelkami, programem a 
nastavením PO, IVP, příp. zařazení do tř. spec. 

o Nabídky spolupráce – rodiče x škola – akce, forma spolupráce apod. 
 
 
 
Rodičovské setkání MŠ Šluknov - ukončeno 30. 08. 2022 v 17:30 hodin.  
 
Zápis zpracovala řed. MŠ Mgr. Jana Korečková. 
 

Příloha: 

 

RODIČOVSKÉ SETKÁNÍ MŠ ŠLUKNOV 

30. 08. 2022 

 
PREZENČNÍ LISTINA 

 

JMÉNO RODIČE PODPIS 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Okres Děčín, 407 77 Šluknov, Svojsíkova 352, IČ 709 83 836, IZO 107 561 611, +420 412 386 260, +420 739 424 608, reditelka@skolka-sluknov.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-01T09:40:03+0200
	Bc. Jana Korečková




