
ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ 

KONANÉ DNE 21. 9. 2022 

 

1. Seznámení s učitelkami v jednotlivých třídách. 

2. Název ŠVP, oblasti ŠVP, k dispozici bude na konci září – rodiče si přečtou a potvrdí 
podpisem, mají možnost se vyjádřit, jde o otevřený dokument, přečtení potvrdí 
podpisem nebo vznesou připomínky nejpozději do 16. 10. 2022. 

3. Směrnice školy – Školní řád, Vnitřní řád ŠJ, Provozní řád, ŠVP atd. Rodiče potvrdí 
přečtení svým podpisem ve třídě. 

4. Dále: 

• omlouvání dětí, odhlašování (web, telefon, schránka ve vestibulu), učitelka ve třídě 
nemá za povinnost omlouvat dítě, 

• změny v osobních údajích – adresa, kontakty, e-mail, způsob docházky, zhoršený 
zdravotní stav atd. hlásit neprodleně učitelce ve třídě, 

• povinné předškolní vzdělávání – stanovení doby povinného vzdělávání, formy 
povinného předškolního vzdělávání, distanční vzdělávání, schůzky rodič x učitelka 
(na základě vzájemné domluvy) před zápisem do ZŠ, při řešení problémových 
situací dle potřeby jednotlivých stran. Ze všech budou vždy provedeny zápisy, 

• úplata za předškolní vzdělávání – web Úplata za předškolní vzdělávání, osvobození 
od úplaty – ŠŘ – nutné potvrzení ÚP, stravné – Směrnice o školním stravování, 
Vnitřní řád školní jídelny, Kultura 600,- Kč, variabilní symbol 1, splatnost 30. 9., 
změna splatnosti stravného, školného, mimoškolních aktivit jen po domluvě 
s ředitelem školy,  

• pozdní vyzvedávání dětí – při aktuálních problémech kontaktovat MŠ, v případě 
opakujícího pozdního vyzvedávání bude zákonný zástupce povinen uhradit mzdu 
pedagoga, MŠ bude kontaktovat OSPOD, 

• prázdninový provoz – prosíme rodiče, aby své požadavky vyplňovali na základě 
SKUTEČNÉ POTŘEBY!! Na základě Vašich požadavků je POUZE OMEZEN PROVOZ 
MŠ, NIKOLIV UZAVŘEN! MŠ je uzavřena jen v době letních prázdnin, a to nejdéle 
na tři týdny, a v době Vánoc. Ve školním roce 2022/2023 bude provoz v době 
jarních prázdnin a letních prázdnin na pracovišti Humpolka, Cáhlovská 1686. 

• podávání léků – jen při chronickém onemocnění, okamžitě kontaktovat ředitele 
školy, musí být sepsána žádost, 

• aktuální zdravotní stav dítěte – rodiče mohou přivádět pouze zdravé dítě! 
V případě, že se dítě jeví jako nemocné, může učitelka požadovat vyjádření lékaře. 
Alergie – prosíme o zprávu od pediatra, popř. alergologa, 

• bezpečnost MŠ – čipy na obou budovách MŠ, pro nově přijaté děti bude k dispozici 
zatím 1 čip – je možné jej předávat osobám na pověření k vyzvedávání a předávání 
dítěte, o předání druhého čipu budou rodiče informováni, vratná záloha činí 100,- 



Kč. V případě poškození nebo ztráty se záloha NEVRACÍ! Předávání čipu proběhne 
následovně: Humpolka 5. 10. 2022, Květnická 6. 10. 2022 od 8:00 – 11:00 hodin 
a dále od 12:30 – 14:30 hodin. Jiný termín je možné domluvit mailem s ředitelkou 
školy na adrese: reditelka@msuhumpolky.cz 

• web školy – možnosti zasílání zpráv emailem, rodičovské heslo do fotogalerie – 
info ve třídě, rodiče mají k dispozici na konci roku stáhnout si veškeré fotografie 
k tisku. 

5. Spolupráce s rodiči 

• Společná odpoledne – tvořivé odpoledne, uspávání a probouzení školní zahrady – 
říjen, březen, Svátek matek a jiné. Informace budou zveřejněny na webu školy, dle 
finančních možností proběhnou i besedy pro rodiče. 

6. Mimoškolní aktivity: 

• doporučujeme rodičům sledovat webové stránky školy – zveřejňovány jsou 
především kulturní akce školy (divadlo, kino), spolupráce s ostatními 
příspěvkovými organizacemi, účast na kulturních akcích školy pro veřejnost, 

• logopedie na MŠ – 29. 9. proběhne depistáž dle zájmu rodičů, není nutná 
přítomnost rodiče, poplatek činí 100,- Kč HOTOVĚ – rodičům i škole budou předány 
výsledky vyšetření a případná další intervence, pokud se rodič nezúčastní 
depistáže, předá poplatek učitelce ve třídě. Depistáž proběhne v tento den na 
obou pracovištích! 

• Následná náprava – bude probíhat jen na pracovišti Cáhlovská. Čas nápravy bude 
vždy konzultován se zákonným zástupcem dítěte. Přítomen musí být vždy rodič, 
platba bude hotově ve výši 300,- Kč/hodina. 

• ESS – na Humpolce začínají již od listopadu, 6. 10. proběhne informativní schůzka 
– viz web školy, Květnická začíná v lednu. Vždy půjde o 10 lekcí, u kterých musí být 
přítomen jeden rodič (nejlépe stále stejný). Předpokládaná částka je 
1200 – 1500 Kč (částka zahrnuje studijní materiál pro dítě a plat lektora). Úhrada 
je nevratná! 

• Tvořivé dílničky – poplatek na půl roku činí 600,- Kč, slouží k nákupu materiálu 
a k platu lektora, probíhají 1x14 dnů, úhrada je nevratná, splatnost je do 30. 9. 
2022, nejpozději do 16. 10. 2022, ostatní info web MŠ, 

• náboženství – zdarma, ostatní info web školy, 

• návštěva tenisové haly – týká se pouze pracoviště Humpolka, Cáhlovská 1686. 
1 x za 14 dnů, sudá středa v měsíci, začínáme již v říjnu. Poplatek na celý rok činí 
400,- Kč se splatností do 31. 10. 2022. Poplatek uhraďte ve třídě. Děkujeme. 

• Sportovní obuv dětem PODEPIŠTE! Děti si mohou obuv nechat v hale nebo si ji 
mohou odnést zpět do MŠ. V tomto případě je nutné dát dítěti batoh. 

7. Ostatní: 

• založení portfolia dítěte – význam pro dítě, rodiče 

• přiměřené množství náhradního oblečení v šatně, 
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• vhodné oblečení vzhledem k ročnímu období a schopnostem dítěte, 

• PROSÍME – VŠE PODEPIŠTE! 

• Dar pro MŠ – jde o hygienické potřeby (toaletní papír, papírové utěrky, ubrousky, 
kapesníky balené a trhací), výtvarný materiál – nevyužité papíry z tiskáren, vlnu, 
zbytky látek atd. (je vhodné se domluvit ve třídě). 

• Uvítáme možnost Vaší spolupráce při projektovém učení 


