
Schůzka s rodiči 15.6.2021

1. Stručné seznámení se školním řádem – viz. www.zshanspaulka.cz (podpis v září)
nebo nástěnka MŠ ( např. příchod do MŠ a omluvy dětí z docházky)
školné 2021/22- 467,-Kč ( je třeba nahlásit trvalý příkaz) / variabilní symbol =
evidenční číslo dítěte – ve třídě ( platí po celou dobu docházky do MŠ )
tel. MŠ: 224325174, 739593198, 731168185
Dítě z docházky lze omluvit elektronicky přes aplikaci Správa MŠ, SMS zprávou,
e-mailem, telefonicky do 8.30 hodin, písemně v docházkovém listu u dětí
s povinnou předškolní  docházkou.
Pokud chtějí rodiče pověřit k vyzvednutí dítěte jinou osobu, než je zapsána
v evidenčním listu, je to možné pouze písemně nebo e-mailem.

2. SRPŠ – Dosavadní předsedkyně SRPŠ p. Ema Pantie ve funkci předsedkyně
končí a v září se bude volit její nástupce.
Také bude provedena volba nových členů výboru spolku – zástupců jednotlivých
tříd MŠ.

3. Školní jídelna – odhlášky přímo ve školní jídelně, e-mail : jidelna@zshanspaulka.cz
nebo telefonicky do 8 hodin toho dne. tel: 233333437 (přeplatky se vrací na konci
školního roku)
Přehled o platbách je možný přes e-jídelníček (rodiče obdrží kód pro přihlášku).

4. Přihlášky na kroužky v září - keramika, sportovní kroužek
AJ – je součástí ŠVP, Wow English (www.wattsenglish.com)
Polytechnické vzdělávání – Dílna s Bárou (opět se účastní všechny děti)
Knihovna v ZŠ – předškoláci – pokračování ( rozvoj předčtenářských dovedností,
sluchového vnímání,pozornosti dětí, fantazie )
Od října chodíme s dětmi cvičit do tělocvičny, proto je nutné dát dětem sportovní obuv
+ oblečení do batůžků, doplňovat pití v lahvičkách.
Další podrobnější informace viz. Roční plán ( na nástěnkách, na web. stránkách)

5. Měsíční plány – viz. Termínovník ( výhled na celý školní rok- bude v srpnu)
6. Hrajeme si na školu povinná předškolní docházka – omluvy dětí – musí být písemné

v docházkovém listu.
Třída Barviček (předškolní v ZŠ) – nové děti, děti s odkladem školní docházky,
integrace
Třída Hvězdiček (předškolní) – program s intenzivnější logopedickou prevencí,
integrace
Třída Sluníček – děti 3-5 let
Třída Mráčků – děti 3-5 let
Pro děti s odkladem školní docházky bude vytvořen individuální vzdělávací plán.
Hodnocení dětí jsou průběžná – viz. portfolia ( rodič může kdykoliv nahlédnout ).

7. SRPŠ platba 1.500,- Kč na školní rok, souhlasy s posíláním zpráv
8. SOKOL  - podpisy rodičů – převádění dětí, přihlášky v sokole – cvičí již od září
9. Školní zahrada – je určena pouze pro děti pod dohledem učitelky, po vyzvednutí dětí

nemohou rodiče na školní zahradu s dětmi vstupovat, ke hře je možno využít okolní
dětská hřiště.

10. Děkujeme rodičům za příspěvky, hmotné i finanční dary.
Pokud by v letošním školním roce chtěl opět někdo z rodičů přispět například na
nákup didaktických a jiných pomůcek, budeme velice rádi. Darovací smlouvu lze
uzavřít přímo s mateřskou školou, nebo prostřednictvím SRPŠ.

11. Schůzka s rodiči 2.9.2019 v 17.00 hodin
Děkujeme za spolupráci

http://www.zshanspaulka.cz/
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