
Zápis z Rady rodičů dne 21. 2. 2023 

1. Prezentace a přivítání přítomných. 

2. Od března zvýšení částky za stravné z důvodu zdražování potravin. Kdo si zažádal o Balíček 

pomoci Pražanům, co nejdříve dostane informaci od ředitelky MŠ, jak se bude navýšení řešit. 

3. Práce provedené o jarních prázdninách: zasklení krčku mezi budovami. Bude ještě řešeno se 

stavbou uzamykání ovladačem pojízdných dveří z důvodu zajištění bezpečnosti objektu po skončení 

provozu v MŠ.  

4. Plán na další proměňování zahrady - zahrada pro děti, snaha přesunout co nejvíc aktivit ven. 

     - zaměření na doplnění a využití přírodních prvků, přírodnin 

     -  zázemí pro polytechnickou výchovu - vytvořit kout na terase s ponkem, nářadím, objednáno     

      „Kostkoviště“, využívání polytechnického mobiliáře. 

    - doplnit hmatový chodník v hrabališti (kačírek, štěrk, kůra, šišky,…) 

    - získat peníze na zastřešení pískoviště 

Plánování brigády s rodiči v novém školním roce. V rámci projektu Ekoškolky „Kompostování“ 

v dubnu přeházení kompostu, úprava záhonů, hrabaliště.  

Ekoškolka - zaměření celé MŠ na téma „Odpady“. Děti zjišťují, kdo a jak třídí odpad, využití odpadu 

k recyklaci. Označili jsme místa ve školce, jak šetříme papírem. Vyrábíme ze šmíráků nové výrobky, 

kreslíme z obou stran papíru. 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. 

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

Akce březen měsíc knihy - „Putovní čtení“ - děti si čtou s rodiči doma, zážitky z četby vyprávějí 

      „Noc s Andersenem“ - spaní ve školce - poslední pátek v březnu 

6. Velikonoční jarmark - prodej dětských výrobků, mazanců 

7. Květen - Zápis do MŠ a Den otevřených dveří 

8. Výuka pro předškoláky. Návštěva 1. třídy ZŠ v listopadu, na jaře „Škola nanečisto“. 

V únoru proběhl screening školní zralosti pro předškoláky s Mgr. Stolařovou. Podpora dětí 

ohrožených školním neúspěchem na jednotlivých třídách. 

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

s paní učitelkou. 

10. Podpora dětí se Speciálními vzdělávacími potřebami - ve školce pracují 2 asistenti pedagoga, 

mají na starosti celkem 4 děti, věnují se individuální práci s nimi v rámci běžného programu 

v MŠ. 



11. Další akce: výlety v květnu, červnu, Škola v přírodě, Pasování na školáky. 

Zahradní projekt 18. 5. 2023 „Ekohrátky aneb co už známe, co už víme, jak přírodě 

pomáháme.“ 10 stanovišť, prezentace činnosti Ekoškolky, informování zábavnou formou, hry 

12. Seznámení rodičů s příjmy a výdaji z Kulturního fondu za 1. pololetí v jednotlivých třídách. 

Informaci dát také na Twigsee. Pravidelně 1x měsíčně pořádáme divadla pro děti v MŠ.  

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

sportovní hry  

14. Diskuse:  

- Po dohodě s rodiči během dubna proběhnou individuální konzultace paní učitelek s rodiči 

v jednotlivých třídách podle zájmu rodičů v domluveném termínu.  

- Zjistíme u fotografa možnost objednávat jednotlivé fotografie - například postavu nebo 

společnou. 

-Rodiče se nabídli, že pomohou při přípravě a realizaci zahradního projektu “Ekohrátky“ 

v květnu.  

 

 

                                                                            Zapsala Bc. Eva Mašitová, ředitelka MŠ 

                                                                                                                      

 

 


