
RADA RODIČŮ DNE 3. 3. 2020 

1. Prezenční listina, přivítání přítomných rodičů 

2. Příprava dětí na vstup do základní školy-proběhl screening školní zralosti a následné 

konzultace s rodiči, kterým byly sděleny výsledky a případně doporučen odklad školní 

docházky. 

3. Velmi pěkná spolupráce s rodiči na proběhlých akcích a účast na ŠVP-téma „Povolání“, kdy 

několik rodičů pohovořilo ve třídě Berušek o své profesi. 

4. Ekotým-probíhá na všech třídách – chození ven do přírody, péče o prostředí školky-zavedení 

funkce hospodářů na třídách. Chystáme s tatínky, kteří nám nabídli pomoc, vybudování 

hmyzího hotelu na zahradě. Také chceme na terase do truhlíku zasadit rostlinky-květiny a 

bylinky, o které se děti budou starat a zlepší nám prostředí školky - použijeme peníze 

z jablíčkového dne a jarmarku. 

5. Připravované akce: 

Velikonoční jarmark-k zakoupení mazance. Nebude možno si je objednávat předem pro 

velký zájem v loňském roce, ale nakupovat přímo na jarmarku, aby se dostalo na všechny. 

Noc s Andersenem-zapojíme děti v týdnu před spaním ve školce-aby přinesli oblíbené knihy 

z domova, ze kterých uspořádáme výstavku. 

Spaní bude probíhat v pátek v jednotlivých třídách a děti si jídlo na večeři a snídani  přinesou 

z domova. Ve školce bude celoškolkový program s pohádkou. 

Den otevřených dveří pro nové děti-v dubnu. 

Zápis do mateřské školy v květnu, rodiče mohou využít elektronický předzápis, vyplnit 

předem žádost a zaregistrovat si pořadí. 

Chystáme školu v přírodě-placení v hotovosti v ředitelně a na schůzce. Vyplněné přihlášky 

odevzdat do konce března . Pojedou 4 paní učitelky-D. Hlavová, Eva Mašitová, Daniela 

Procházková, Ilona Grešková. 

Zveme rodiče na Čarodějnice na školní zahradě-soutěže, odměny, hudba pan Vich. 

Pasování na školáky- v kulturním sále v Běchovicích, rozloučení se školkou, vystoupení dětí. 

6. Kroužky v MŠ-diskuse o tom, jak jsou rodiče s kroužky spokojeni, co by si ještě pro děti přáli 

(joga, plavání, solná jeskyně) 

7. Mají rodiče nějaké tipy na školní výlety? 

8. Diskuse. V příštím školním roce by rodiče uvítali rozšíření kroužků o hudební, hru na 

zobcovou flétnu. Podle možností rozšířit sportovní hry pro více dětí. 

Pokud budou mít rodiče zájem o upozornění o nové zprávu  na webu školky doručením sms, 

prosíme hlašte se na jednotlivých třídách. 
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