
Schůzka s rodiči dne 3.9.2015 

 

 Školní řád – připomenutí jednotlivých bodů školního řádu. Školní řád bude vyvěšen ve 
vstupní hale budovy MŠ. 

 

 Seznamy dětí na obou třídách, učitelky ve třídách. 

 

 

 Provozní doba mateřské školy bude od 5.45 hod. do 15. 45 hod., rodičům vyhovuje 

 

 Úrazy v MŠ. Doporučujeme rodičům, aby uzavřeli dětem úrazové pojištění. Mateřská 
škola není pojištěna ( nemusí být ). 

 

 

 Projekt na letošní školní rok s názvem „ Barevný strom“. Pro rodiče také budou úkoly při 
plnění tohoto projektu během školního roku. 

 

 Fond rodičů: byla schválena částka 300. - Kč na rodinu. Rodiče byli seznámeni, jak jsou 
finance využívány ( hračky, pomůcky, oslavy v MŠ, výlety, apod. ). Vedení financí 
zkontrolují rodiče : p. Farkašová a p. Němečková. Každý rodič má právo se informovat na 
nakládání s těmito prostředky. 

 

 

 Logopedická péče na MŠ – zajišťuje  řed. Kypusová a uč. Tichá. V září se provede depistáž 
ve starším oddělení a podle zjištěných nedostatků se domluvíme s rodiči. Může se stát, 
že i některé děti v mladším oddělení budou mít výslovnost velmi špatnou a po dohodě 
s rodiči začneme pracovat i s těmito dětmi. Pokud budou mít zájem, pak budeme 
pracovat s těmito dětmi na MŠ. Pokud budou rodiče dojíždět ke klinickému logopedovi, 
pak budeme pracovat s dětmi pouze na žádost rodičů. 

 

 



 Poplatky v MŠ  : provozné platit do 15. v měsíci , stravné vždy do konce měsíce  
předešlého 

např. na říjen zaplatit do konce září. Čísla účtů jsou uvedena stránkách základní školy a 
budou také na našich web.stránkách , pokud budou rodiče platit přes internet, 
v hotovosti se platí stravné i provozné u p. Baláčkové v ZŠ.  

 

 Oblečení dětí – vhodné oblečení do tříd, na pobyt venku s ohledem na roční období. Mít 
náhradní oblečení v MŠ pro případ převléknutí dítěte. 

 

 

 Fotografování dětí – nabídka od p. Birnbaumové z Č.Lípy. Rodiče si schválili podzimní 
focení. 

Ředitelka MŠ zajistí termín focení, dáme rodičům vědět. 

 

 Nabídka vyšetření zraku dětí od Prima vizus. Odhalí i skryté vady zraku. Termín po 
dohodě s touto organizací rodiče sdělíme. Cena za vyšetření je 150.- Kč. 

 

 ZUŠ v České Kamenici nabízí možnost mít v naší MŠ výtvarný kroužek. Cena za měsíc  

Je 200.-Kč. Pokud bude dostatek zájemců ( nejméně 10 dětí ), bude kroužek na naší MŠ 
probíhat. 

 

 Plavecký výcvik – začíná od 17.9. 2015. Budeme jezdit každý čtvrtek. Cena celého kurzu 
je 300.- Kč ( 10 lekcí ) + autobus 50.- Kč za každou jízdu. Do bazénu mohou jezdit i děti, 
které nepůjdou na výcvik, ale budou s učitelkami v malých bazéncích . Tyto děti zaplatí 
10.-Kč vstup + cesta autobusem 50.- Kč. 

 

 Z hygienických důvodů kupujeme do MŠ papírové kapesníky, které se po použití vyhodí. 
Budeme vybírat od rodičů 20.-Kč na kapesníky. Z této částky budeme kupovat kapesníky. 

Pokud peníze dojdou, budeme opět vybírat 20.-Kč na dítě. 

 

 Pokud jsou v rodině nějaké změny údajů, nahlaste učitelkám na oddělení. Především 
změny čísel telefonů! 

 



 Pokud je dítě nemocné, nedávat do MŠ! Nakazí se ostatní děti. Týká se nejvíce průjmů, 
zvracení, zánětu spojivek. 

 

 

 Kočárky a koloběžky nedávat do budovy MŠ . Dávat pod terasy budovy venku ( lépe zadní 
terasy ). Ničí se podlahy a zdi v přízemí budovy. 

 

 Školní výlet – mají-li rodiče nějaký dobrý tip na školní výlet, mohou doporučit. 

 

 

 Kdo z rodičů má možnost přinést papíry na volné kreslení dětí , budeme rádi, pokud je 
přinesou. Mohou být popsané z jedné strany. 

 

 

Zapsala : Kypusová – ředitelka  MŠ Pískovec, Kam.Šenov 

 

 

 


