
Zápis z rady rodičů dne 5.10.2021 

1. Prezentace a přivítání přítomných. 

2. Plánování spolupráce s rodiči v novém školním roce.  

a) ŠVP „Pohádková školka“. Budování vztahu ke knize, kniha nás provází každý den po celý rok. 

Vytvoření třídních knihovniček, seznámení s pohádkovými postavami, poznávat dobro a zlo 

v pohádkách, schopnost empatie. Možnost zapojení rodičů formou sledováním nástěnek, nosit 

knihy k zapůjčení k tématu. “Putovní čtení“- děti si čtou s rodiči doma.  

b) Společná práce s dětmi při výrobě pohádkové postavy z přírodnin. 

d) Polytechnická výchova - rozvoj zručnosti. K tomu využijeme Zahradu pro EVVO vybudovanou 

z programu Praha pól růstu. Na jednotlivých třídách budou zkoumat možnost využití dřevěného 

mobiliáře. Přinášení přírodnin do MŠ na zaplnění hrabaliště, které bylo vybudováno na školní 

zahradě. 

e) Ekoškolka - zaměření celé MŠ na téma „Voda“. Nyní všechny třídy prováděly analýzu 

v jednotlivých třídách. Hledají slabé a silné stránky MŠ. Odkud se bere pitná voda? K čemu nám 

voda slouží? Sledujeme spotřebu vody na toaletě při mytí rukou? Bude následovat plánování toho, 

co bychom chtěli v šetření vodou v mateřské škole zlepšit. Navážeme na téma Prostředí - vypěstovat 

louku pro včelky. 

Předávání informací: informujeme rodiče o plánovaných akcích pravidelně na webu a nástěnkách. 

Ve sdílené skupině. Každý měsíc spolupracují paní učitelky na přípravě zpravodaje Ekočtyřlístek - 

přináší top novinky ze života Ekoškolky. 

3. V lednu proběhne screening školní zralosti pro předškoláky s Mgr. Stolařovou. Podpora dětí 

ohrožených školním neúspěchem na jednotlivých třídách z projektu Šablony III. 

Podpora výuky cizinců. Ve školce probíhá výuka češtiny pro cizince - 3 děti pracují 1h týdně s paní 

učitelkou a školní asistentkou. 

4. Některé společné akce plánujeme podle aktuální situace s covidem a vládními opatřeními -

Dýňování, návštěva předškoláků v ZŠ, vystoupení v domově důchodců na Vánoce. Cesta za 

světlem a vánoční besídky.  

    Mikulášskou nadílku nebudou pro školku organizovat žáci ZŠ. Hledáme aktivní a nadšené      

    rodiče, kteří by se převlékli za čerta, Mikuláše a anděla. 

5. Plánované akce: Divadla ve školce, Do lesa za lesními bytostmi,  

  předvánoční výlet do Toulcova dvora. 

6. Dárky pod stromeček. Osobní dárky v hodnotě 50 Kč na dítě z kulturního fondu a dárky  

   společné ve třídách. Paní Zelená zajistí  osobní dárky pro kluky a holčičky - nejlépe vybrat  

   za celou školku stejné. 



7. Kroužky - keramika, kroužek hudební „Malí muzikanti“, angličtina.  

8. Diskuse na téma: otevření nové třídy Tygříci, jarní škola v přírodě - zda uskutečnit. Rozhovory 

o dokončení nové třídy MŠ a zahrady - vysázení stromů, vybudování nových herních prvků na 

zahradě. 

Náměty od rodičů budou projednány na pedagogické radě: 

- „Tygříci“ již budou spát od října ve svojí třídě“ (při docházce méně než 3 děti - budou se přesouvat 

z provozních důvodů do „Kuřátek“) 

- zájem o jarní školu v přírodě 

- zájem o plavecký výcvik ve II. pololetí 

- plánování Noci s Andersenem podle situace a nařízení vlády ke covidu – 19 

- domluvit lepší komunikaci s agenturou Kamarád, posílat informace rodičům s předstihem, dávat 

do kopie ředitelce MŠ 

- řešení umístění dalších držáků na toaletní papíry v umývárnách 

- zjistit zájem rodičů o posílání připomínek na aktuality formou SMS zpráv 

 

   Zapsala Bc. Eva Mašitová 

                                                                                                                     Ředitelka MŠ 

 


