Zápis z rady rodičů dne 22. 2. 2022
1.

Prezentace a přivítání přítomných.

2.

Vybírání peněz na kulturní fond v příštím šk. roce. Ve II.pololetí jsme nevybírali peníze, kvůli covidu se

rušila některá divadla a peníze jsme převedli do II. pololetí., pokud bude třeba na některá představení
vybereme peníze od rodičů dodatečně.
Požádání rodičů, zda by se zapojili do funkce předsedy a místopředsedy, kteří by dohlížely na evidenci
plateb, čerpání a vyúčtování kulturního fondu v příštím školním roce. MŠ bude 1x za ¼ roku zveřejňovat
akce, které proběhly s finančními částkami.Rada rodičů-předseda a místopředseda by 1x za čtvrt roku
zkontrolovali stav peněz v kulturním fondu. Na konci roku by provedli vyúčtování. Zbylé peníze by byly
použity na nákup vybavení, pomůcek, hraček pro děti. Domluvit se s rodiči na částce, kterou budeme vybírat
na školní rok.
3.

Březen měsíc knihy. Budování vztahu ke knize, kniha nás provází každý den po celý rok.

a) “Putovní čtení“- v měsíci březnu děti si čtou s rodiči doma a nakreslí obrázek.
b) Bazar dětských knih-spolupráce s dětmi i rodiči, přinést z domova 1 knihu pro děti a možnost vyměnit ji za
jinou knihu nebo věnovat školce do školní knihovny. Součástí akce bude výstava dětských obrázků na téma
oblíbená Pohádka.
4.

Noc s Andersenem-plánujeme na 25.3..

5.

Brigáda na školní zahradě v dubnu. Jezírko na školní zahradě v rámci tématu Ekoškolky—Voda.
Vytvoření záhonu kolem jezírka. Kdo má možnost zajistit pro školku kačírek, velké kameny, obrubník.
MŠ zaplatí, potřebujeme dovézt.Také úklid hrabaliště-kamínky, bude doplněn písek.

6.

Předávání informací: informujeme rodiče o plánovaných akcích na twigsee. Zapojeni všichni rodiče, je
třeba, aby rodiče omlouvali své děti i v případě, že jdou po obědě.

7.

V lednu proběhl screening školní zralosti pro předškoláky s Mgr. Stolařovou.
V březnu podle zájmu rodičů budou realizovány individuální konzultace s rodiči v jednotlivých třídách.
Možnost nahlédnou do portfolia dětí, případné dotazy na paní učitelky.

8.

Plánované akce: 1.4. Den otevřených dveří , v dubnu Jarmark, Čarodějnice, červen dětská olympiáda,
pasování na školáky, návštěva hasičské zbrojnice.
Výlet do Toulcova dvora Berušky, jiné výlety.

9.

Ředitelka MŠ zajistí předání informací o letním provozu v MŠ.

10. Kroužky- keramika středa, pro menší děti udělá p. učitelka dílničku zvlášť. Kroužek hudební „Malí
muzikanti“ pro velký zájem 2 skupiny. Malí muzikanti od 14h do 14,45 a od 14,45-15,30 v e čtvrtek.
11. Jarní škola v přírodě v Albrechticích –v dubnu doplatek , kapacita 25 dětí.
12. Plavání zvážíme v příštím školním roce.
13. Byly umístěny další držáky na toaletní papíry ve všech dětských umývárnách na základě přání rodičů.
14. Diskuse.

Zapsala Bc. Eva Mašitová
ředitelka MŠ

