Zápis ze schůzky rodičů dne 7. 9. 2016
1. Přivítání rodičů v novém školním roce 2016/2017.
2. Seznámení rodičů nových dětí se ŠVP a školním řádem, novým uspořádáním tříd – děti
jsou rozděleny do dvou tříd. 1.třída Krtečci - děti 2,5 – 4.5 let (16 dětí), 2.třída - Zajíčci – děti
4,5 – 6let(17 dětí), letos není žádné dítě s odloženou školní docházkou.
3. Omlouvání dětí do sešitu na skříňce v šatně, přivádět děti do 8.00 hodin, pokud není
domluveno jinak, cena stravného je vyvěšena na chodbě MŠ. Stravné se vybírá první pracovní
den v měsíci zpětně, platit stravné je možné i bezhotovostně, inkasní platbou. Plánovanou
nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit předem. Do kolektivu patří pouze zdravé dítě. Zákaz
podávání jakýchkoliv léků.
4. Poplatky: celý den – 240 Kč. Předškoláci jsou ze zákona od poplatku osvobozeni. Děti,
které mají odklad, platí 240 Kč.
5. Potřeby dětí do MŠ – zubní kartáček, papírové kapesníky, oblečení na zahradu, pohodlné
hrací kalhoty, náhradní oblečení, tašku nebo baťůžek na drobné kousky oblečení, vhodnou
obuv na přezutí, hrníček na pitný režim (vhodný do myčky).
6. Sponzorský dar na hračky 250,-Kč - do konce října.
.
7. Záloha na kulturní akce školy 500,-Kč - do konce září.
8. Plavání jen starší děti (2.třída - Zajíčci), od ledna 2017, společné se ZŠ, krytý bazén
Mohelnice.
9. Nedávat dětem tvrdé bonbony ani žvýkačky před vstupem do třídy.
Slavíme svátek, narozeniny - balíček měkkých bonbonů na oslavu pro kamarády.
10. Logopedická náprava bude buď na doporučení učitelky nebo na uvážení rodičů, či
pediatra.
Vhodný věk – 4 roky.
11. Výlet dětí s rodiči, s učitelkami, akce společné se ZŠ – divadlo DDD Přerov (M.
Borošové), Masopust, návštěva divadelních představení podle nabídky v průběhu školního
roku.
12. Veškeré informace rodiče získají na webových stránkách www.skola-zvole.cz a v šatně
mateřské školy.
13. Uzavření MŠ : 23. 12.2016 – 2. 1. 2017– vánoční prázdniny
18.11.2016 – ředitelské volno
13.4.2017 – 14.4.2017 – velikonoční volno
1.7.2017 – 18.8.2017 – hlavní prázdniny
V mateřské škole bude zahájen provoz 21.8.2017 ( dle situace, včas bude upřesněno)

Během podzimních, pololetních a jarních prázdnin bude v MŠ normální provoz.
V období vánočních,velikonočních prázdnin a ředitelského volna bude MŠ uzavřena.
14. Sbíráme vršky pro Julinku – zapojujeme se společně se ZŠ do sběru plastových vršků,
výtěžek za plastové vršky bude sloužit k zakoupení pomůcek ke zkvalitnění pohybu
zdravotně postižené holčičky.
15. Hlásit učitelkám případné změny telef. čísel, osob vyzvedávajících děti z MŠ, změnu
zdravotní pojišťovny, bydliště.
16. Kontakt : tel. 583 444 322
( telefonní číslo je společné pro MŠ i ZŠ)

S dotazy se obracejte na všechny učitelky.
Zapsala: Zdeňka Macháčková, ved. uč.

Vyvěšeno 9.9.2016

