
Zápis z třídní schůzky 
 
12. 9. 2022, 16:00 
 
Rodičům byly představeny odpolední kroužky – zájmové činnosti 

• Sparta – Fotbal, která bude probíhat od 4. 10., každé pondělí od 15.15 do 16.15 na umělém 
trávníku za fotbalovým hřištěm, popř. ve třídě Příšerek. 

• Sportovky Pupásek – Každý čtvrtek pro předškoláky od 15.00 do 15.45 a pro mladší děti od 
16.00 do 16.45. 

• Zumba – Každé pondělí od 16.00 do 16.45 ve třídě Žabiček. 
• Angličtina – Rodiče byli upozorněni, že kapacita je již naplněna a mohou své děti přihlásit 

pouze jako náhradníky. Výuka se bude konat každé pondělí od 15.00 do 15.50. 
• Keramika – Každou středu od 15.00 do 16.00. 
• Aerobik – Každou středu od 15.45 do 16.45 ve třídě Tygříků. 

 
Rodiče byly upozorněni na skutečnost, že je potřeba si děti vyzvedávat přímo u lektorů po skončení 
lekce, tzn. děti se do nevrací do tříd.  
Také jim bylo sděleno, že informace najdou na nástěnce na hlavní chodbě v budově MŠ nebo na 
webových stránkách školy, včetně přihlášek a pro podrobnější informace nebo v případě problémů 
či dotazů mají kontaktovat agenturu, která kroužky zajišťuje. 
 
Taktéž byli rodiče seznámeni s nadstandartními akcemi v MŠ 

• Golf – Začíná příští týden v úterý v dopoledních hodinách. 
• Lední bruslení – Bude opět probíhat na zimním stadionu Hvězda na Praze 6. Přihlášky se 

budou podávat během prosince. 
• Inline bruslení – Proběhne od dubna do června. 
• Cvičení v hale – Rodiče musí přivést dítě do MŠ nejpozději do 7.45, rozvrh, které třídy cvičí 

v konkrétní den najdou rodiče na webových stránkách školy a v šatnách u tříd na nástěnce. 
 
Dále byl rodičům představen spolek Světýlko. Rodiče si na třídní schůzce odhlasovali příspěvek 
1.430Kč na rok. Je možné si domluvit individuální platbu s p. uč. Stýblovou. Plán akcí je zveřejněn 
na stránkách školy, popř. na nástěnce na hlavní chodbě budovy MŠ. 
 
Dále byli rodiče vyzváni, aby si přečetli školní řád a vnitřní řád školní jídelny. Byly zmíněny 
nejdůležitější body 

• Příchody a odchody do/z MŠ 
• Omlouvání dětí 
• Odhlašování obědů 
• Předškoláci – Povinná předškolní docházka je od 8.00 do 12.00. Pokud budou tyto děti 

plánovaně (dovolená, ozdravný pobyt,…) chybět více než 3 dny, je potřeba vypsat písemnou 
žádost, kterou rodiče najdou na stránkách školy. 

• Nevodit do MŠ nemocné děti 
 
Rodičům bylo sděleno, že ve dnech, kdy budou probíhat volby, tzn. 23. 9. a pravděpodobně i 30. 9., 
bude zkrácen provoz MŠ do 11:00. 
 
Rodiče byli také požádáni o spolupráci s mateřskou školou, např. 

• Zda-li by byl někdo ochotný a udělat dětem Mikuláše, čerta a anděla 
• Pokud má někdo zajímavé zaměstnání či koníček nabídnout třídě exkurzi 
• Udělat dětem přednášku zábavnou formou o jejich rodné zemi, kultuře 



 
V rámci spolupráce byl rodičům představen projekt Recyklohraní. Rodiče mohou paní učitelkám 
nosit prázdné tonery z tiskáren, staré baterie mohou vhodit do nádoby umístěné v hlavní chodbě 
MŠ. Mohou se také zapojit do sběru papíru – ten se nosí do budovy ZŠ. Děti s nejvíce body za sběr 
budou na konci školního roku odměněni. 
 
Na konci předchozího školního roku byli rodiče požádáni o vyplnění anonymního dotazníku 
ohledně spokojenosti či nespokojenosti s mateřskou školou, výstup z něj byl sdělen rodičům na této 
třídní schůzce.  
Rodiče byli upozorněni, aby četli nástěnky jak na hlavní chodbě, tak i u tříd. 
 
Nově má zástupkyně ředitelky pro Mateřskou školu Nedašovská Pavlína Zedníková konzultace pro 
rodiče, vždy první středu v měsíci od 16.00. 
 
Na závěr třídní schůzky byl prostor na dotazy či připomínky. 
 
 
Zápis provedla: Nikola Dudová 


