
Zápis z rady rodičů dne 6. 10. 2022 

1. Prezentace a přivítání přítomných. 

2. Práce provedené o prázdninách: pravidelná revize zahradních prvků, natírání herních prvků, 

úprava záhonů, zastřižení keřů a stromů, dosypání kačírku, zalévání rostlin o prázdninách, 

malování celé školky. Děti sklidily úrodu ze záhonků, pozorovaly lekníny v zahradním jezírku, podle 

čichu poznávaly bylinky. 

3. Plánování brigády s rodiči v novém školním roce., abychom si zahradu zachovaly pěknou a 

pokračovali v jejím vylepšování. 

4. Vize: zastřešení pískoviště, doplnění a úprava hrabaliště. 

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.“ 

b) Putovní čtení“-děti si čtou s rodiči doma.  

c) Společná práce s dětmi při výrobě dráčka z přírodnin. 

d) „Noc s Andersenem“- spaní ve školce 

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 „Odpady“. Nyní všechny třídy prováděly analýzu 

v jednotlivých třídách. Hledají slabé a silné stránky MŠ. Jak a kdo třídí odpad, využití odpadu 

k recyklaci. V plánu si dáme kompostování - využívání bioodpadu jako potravy pro žížaly - výroba 

zeminy bohaté na živiny, kterou využijeme na záhonky. 

Každý měsíc spolupracují paní učitelky na přípravě zpravodaje Ekočtyřlístek - přináší top novinky 

ze života Ekoškolky. 

Na jaře brigáda na školní zahradě. 

5. Výuka pro předškoláky. Návštěva 1.třídy Z ŠV v listopadu, na jaře „Škola nanečisto“. 

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

ohrožených školním neúspěchem na jednotlivých třídách. 

6. Podpora výuky cizinců. Ve školce probíhá výuka češtiny pro cizince – 2 děti pracují 1h týdně 

s paní učitelkou. 

7. Akce školy:  

Cesta za světlem kolem 25. 11. 



Mikulášskou nadílku budou pro školku organizovat žáci ZŠ 

Divadla ve školce 

Vánoční besídka 

Vystoupení v domě seniorů před Vánocemi 

         Předvánoční výlet do Toulcova dvora 

8. Pravidelně 1x měsíčně pořádáme divadla pro děti v MŠ - představení hrazena z kulturního 

fondu + ekologické programy „Žížalí kouzlení“. 

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

   společné pro děti ve třídách. Kdo z rodičů by mohl zajistit osobní dárky pro kluky a holčičky. 

   za celou školku stejné. 

 

10. Kroužky - keramika, kroužek hudební „Malí muzikanti“, angličtina, jóga, logopedické hrátky, 

sportovní hry  

11. Diskuse. Na přání rodičů bude na twigsee v říjnu provedena anketa, která bude zjišťovat 

předběžný zájem o jarní školu v přírodě. 

 

   Zapsala Bc. Eva Mašitová 

                                                                                                                     Ředitelka MŠ 

 


