
SCHŮZKA RADY RODIČŮ DNE 8.10.2019 

1. Prezenční listina, přivítání přítomných rodičů 
2. Materiální podmínky v MŠ: V létě proběhla pravidelná revize zahrady, natírání herních prvků 

p. školníkem (každé 2 roky) 
-na jaře malování šaten u tříd, kuchyní, umýváren 
-plánujeme voskování podlah během jarních prázdnin 
-byly vytvořeny nové webové stránky-možnost omlouvání dětí na omluvný list, stahování 
dokumentů, informace o činnosti školy, novinky 

3. Spolupráce se ZŠ –přednáška Mgr. Stolařové Jak připravit dítě na vstup do ZŠ, screening školní 
zralosti-únor, podzim a jaro návštěva 1. třídy ZŠ, červen 2020 Škola nanečisto. Mikuláše zajistí 
děti ze školy. 

4. Spolupráce s rodiči soutěž „Bramboráček“. 
-Jablíčkový den-úspěšný, celkem 40 koláčů. 
-Dýně z Dolních Počernic celkem 50ks zdarma pro školku-Dýňování s rodiči. Ve školce paní 
kuchařky uvařily dýňovou polévku. 
-Cesta za světlem-vítání Adventu, loučení se s podzimem 
-Mikulášské balíčky pro děti zajistí školka. Kdo z rodičů by chtěl přispět např. figurky, ovocem-
uvítáme. 
Vánoční besídka-byl přislíben vánoční strom, který bude umístěný a ozdobený dětmi před MŠ. 
Na třídách proběhnou vánoční besídky s vystoupením dětí. Vystoupení v domově seniorů.  
-Kdo z rodičů by mohl zakoupit vánoční strom na třídy –uvítáme jej. 
-Dobrovolníci na nákup osobního dárečku pro každé dítě v hodnotě 50 Kč. 

5. Ekoškolka-projekt rodičů a dětí. Cílem je probudit povědomí o nutnosti zajímat se o své okolí, 
chránit životní prostředí. Zapojeno asi 15 rodičů a 15 dětí. Uskutečňování se zúčastní všechny 
třídy. Nyní probíhá analýza podmínek školy-jak jsme na tom s pěstováním bylinek, rostlin na 
školní zahradě, zvířátka ve školce a péče o ně. Mají děti ve školce svůj koutek, místo, nástěnku, 
o které pečují. Nyní tatínek poskytl 4 ovocné stromy, o které se děti budou starat. 

       Chtěli bychom vytvořit hmyzí hotel, zasadit nějaké květiny-slétávání motýlů. 
       Patří sem také každodenní pohyb dětí za každého počasí venku, děti musí mít vhodné   
       oblečení pro pobyt venku, v případě deště holinky a pláštěnku. 
6. Chystáme jarní školu v přírodě, budou včas informace a ceny. 
7. Začátek kroužků v MŠ-plavání, Sportovní hry, angličtina, keramika, tanečky. Bude prošetřeno, 

jak to bude s kroužkem angličtiny. 
8. Diskuse, odpovídání na dotazy rodičů. 

 
 
                                                                                       
                                                                                    zapsala Bc. Eva Mašitová, ředitelka MŠ 


