
Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Zápis třídní schůzky Mateřské školy Radostice ze dne 29.8.2022 

(upravený) 

Přítomni: ředitelka školy Mgr. Barbora Křížová,   paní učitelky - Irena Obleserová, Lenka Urbanová, 

Tereza Večeřová, Miroslava Pešková 

Omluveni: Lucie Kupská 

Prezenční listina (přílohou): jmenné seznamy dětí s podpisy rodičů 

PROGRAM: 

1. Uvítání rodičů, představení pedagogického sboru mateřské školy 

2. Seznámení s novinkami v provozu MŠ: 

-rozdělení tříd- třídy jsou organizovány jako věkově smíšené skupiny,  každá třída má 

své dvě paní učitelky 

Kuřátka- p.uč. Urbanová a Pešková 

Motýlci – p.uč. Obleserová a Večeřová 

-denní režim:   

-provoz MŠ 6,30-16,30 

-třídy spojené v čase 6,30-7,00  a  16,15-16,30 

-příchod předškoláků do 8.00, aby byla zajištěna 4 hodinová povinná 

předškolní docházka, budou proto zapisovány pozdní příchody 

-třídy se potkávají při pobytu venku, projektovém vyučování, různých 

školkových akcích (divadélko, oslavy…) 

3. Informace o platbách: 

- školné - letos zvýšeno na 400,-Kč/měsíčně, předškoláci neplatí 

-platby školného ve výši 1400,-Kč za období 9-12/2022 je splatná v měsíci září 

2022 

-platba školného ve výši 2400,-Kč za období 1-6/2023 je splatná v měsíci 

lednu 2023 

-stravné –od září jsme nuceni přistoupit ke zvýšení ceny obědů o 3,-Kč, výše úplaty za 

stravování, číslo účtu a způsob úhrady je k dispozici na nástěnkách v MŠ a na webu 

školy-odkaz školní jídelny 

-fond rodičů „Klubíčko“- zůstává příspěvek ve výši 1200,-Kč/šk.rok, zodpovídá p. Jana 

Horáková, fond slouží k financování akcí v MŠ (divadlo, výlety, Mikulášská a vánoční 

nadílka apod.), rodiče byli o příspěvku předem informováni, mnozí již příspěvek na 

místě předali p. Horákové 

4.    Návrh na odsouhlasení prac.sešitů pro všechny předškoláky „Kuliferda“ , jedná se o 4 

pracovní sešity, celková cena asi 380,-Kč 

-rodiče návrh odsouhlasili, MŠ pracovní sešity objedná 
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5. Stravování a pitný režim 

 -dětem je po celou dobu k dispozici čistá voda (případně s citronem, mátou) nebo čaj 

(na schůzce nezaznělo), viz níže 

– odhlašování stravy: na následující den do 14 hodin, přes aplikaci, pokud bude 

v aplikaci techn. problém, pak omluvit telefonicky nebo emailem přímo v ŠJ 

 -odhlašování po víkendu nebo svátku – možné odhlásit ráno do 7,30 

 -první den nemoci dítěte je možné vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče v době 

11,00 – 11,30 u zadního vchodu do kuchyně, v další dny již není možné obědy 

odebírat, přesnídávky a svačiny se domů nevydávají 

 -řád školní jídelny a veškeré informace jsou na webu školy 

6.  Zabezpečení MŠ  

– rodičům nových dětí vydány čipy (proti podpisu a záloze), automatické otevírání 

dveří funguje do 8.15, poté jsou dveře uzamčené, rodiče při pozdním příchodu musí 

zazvonit 

7. Bezpečnost: 

 -předávání, přebírání dětí – rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba při ranním 

předávání dítěte do MŠ vždy osloví paní učitelku a dítě jí předává, při vyzvedávání 

rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba přímo osloví paní učitelku a oznámí jí, 

že si dítě vyzvedává 

 -při předávání nebo vyzvedávání dítěte musí dojít k přímému slovnímu kontaktu mezi 

rodičem, zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou a pedagogickým 

pracovníkem MŠ 

 -prevence nemoci – do mateřské školy mohou docházet děti pouze bez projevů 

infekčního onemocnění, např. pokud je zelená rýma nebo zarudlé oči (zánět spojivek) 

není možné dítě do MŠ převzít, při projevu nemoci (zvýšená teplota, silný kašel 

apod.) během pobytu dítěte v MŠ je bezodkladně informován rodič nebo zákonný 

zástupce dítěte a je vyzván k dřívějšímu vyzvednutí dítěte z MŠ 

 -při projevu pedikulózy (výskyt vší) je nutné dítě ponechat doma po dobu alespoň tří 

dnů a opakovaně vlasy ošetřovat 

 -ve školním zařízení je zakázáno dětem podávat jakékoli léky, drobná zranění 

můžeme ošetřit dezinfekcí a náplastí, při závažnějším poranění je bezodkladně 

informován zákonný zástupce dítěte 

 -zákonný zástupce dítěte je pedagogem MŠ vždy informován, pokud dojde 

k jakémukoli poranění dítěte během pobytu v MŠ  
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8.  Předávání informací – přes aplikaci Naše MŠ, prosíme ale také o pravidelné sledování 

nástěnek v MŠ a webových stránek školy 

 Omlouvání dětí- zákonný zástupce je povinen omluvit dítě bezodkladně, přes aplikaci 

Naše MŠ 

 Zákonný zástupce dítěte informuje MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte,   

o  zdravotních potížích nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

pobytu dítěte v MŠ. 

 V průběhu školního roku budou pro rodiče uskutečněny hovorové hodiny, k předání 

výsledků diagnostiky nebo jiných důležitých informací. 

9.  Předškoláci  

- denní systematická příprava na školní docházku, pravidelné školní úkoly 

- edukačně-stimulační skupiny od ledna 2023 – účast rodičů nezbytná, bližší 

informace o termínech a  organizaci edukací budou rodičům sděleny 

10. Aplikace Naše MŠ – informační systém mateřské školy – omluvenky, oznámení, 

jídelníček 

 -rodiče nových dětí si stáhnou aplikaci do svého mobilního telefonu a obdrží 

přístupový kód 

11.  Připravované akce v MŠ -23.9. Zahradní slavnost, dýňování, projektové dny, 

tematické dílny s rodiči, umělecké soutěže 

 -plavání – únor/březen 2023 – bazén Kohoutovice 

12.  Spolupráce ze ZŠ Radostice- kroužky- sbor, dramatický kroužek, sportovní kroužek, 

keramika – přihlášky během září 

 -pěvecká nebo recitační soutěž… 

13. Diskuze. 

 

Další informace pro rodiče: 

1. Seznam věcí pro děti do MŠ: 

 -bačkorky (NE pantofle nebo crocsy- z bezpečnostních důvodů), doporučujeme 

obyčejné bačkorky bez suchých zipů nebo jiného zapínání 

-oblečení do třídy – tričko, tepláky/legíny, sukýnka 

-oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda, nepromokavé oblečení, pokrývka hlavy, 

nákrčník… – dle počasí 
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-náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky…) 

-boty na ven (tenisky, nepromokavá obuv- přizpůsobit počasí, holínky) 

-pyžamo ( + malý plyšáček na spaní) 

-batůžek, do něj láhev na pití (lehce otevíratelná, ale dobře těsnící), pláštěnka 

-plastový hrníček na pití ve školce 

Všechny osobní věci dětí podepište. Volte raději oblečení, kterému nebude tolik 

vadit, že jej děti ušpiní barvami, jídlem nebo při pobytu venku. 

2.  Školní řád – prosíme rodiče , nechť se seznámí s obsahem školního řádu, který bude 

vyvěšen v šatnách MŠ a do 30.9.2022 svým podpisem v přiloženém záznamovém 

archu potvrdí svoji informovanost 

3. Informace o platbách: 

-školné - letos zvýšeno na 400,-Kč/měsíčně, předškoláci neplatí 

-platby školného ve výši 1600,-Kč za období 9-12/2022 je splatná v měsíci  

září 2022 

-platba školného ve výši 2400,-Kč za období 1-6/2023 je splatná v měsíci 

lednu 2023 

4. Stravování a pitný režim 

 -dětem je po celou dobu k dispozici čistá voda (případně s citronem, mátou) nebo čaj 

 5.  Telefonní kontakty (bez změn): - třída Kuřátka 725 729 593 

            -třída Motýlci 606 062 293 

  Email (bez změn): msradostice@radostice.cz 

     zsradostice@radostice.cz (ředitelka) 

5.  Zapojení školy do projektů – „Venkovní učení“, „Skutečně zdravá škola“-zdravé 

stravování, aktivity MAS Bobrava-soutěže, vzdělávání 

 

    

 

Zapsala: Irena Obleserová 

V Radosticích, 15.9.2022 

mailto:msradostice@radostice.cz
mailto:zsradostice@radostice.cz

