
            Zápis z rodičovské schůzky  21.9.2016 
1. Uvítání a  prezentace. 

 

2. Provozní doba MŠ- zůstává stejná od 6.00 do 15.30 hod. Provoz o jarních prázdninách  od 

8.-12.2.2016 bude omezen. MŠ bude  po dohodě se zřizovatelem uzavřena. V době letních 

prázdnin bude MŠ otevřena prvních 14 dní v červenci.  

 

3. Miniškolička-  bude probíhat v ZŠ Čáslavice. Je určena pro předškolní děti: Slatinský 

Matyáš, Jelínek Adam, Čurdová Sára, Nahodilová Aneta, Dufková Nela, Štumpf Patrik. 

Miniškolička probíhá od 12.45 do 14.00. Tam děti chodí pěšky, obědvají v jídelně  ZŠ 

Čáslavice, zpět jezdí autobusem ve 14 hod. Rodiče si hradí cestu 4Kč. Při nepřízni počasí je 

zmocněná  ředitelka školy Jana Báňová  pro převoz dětí soukromým autem.  

 

4. Souhlas s akcemi školy- podpis rodičů se souhlasem  o účasti na těchto akcích: divadla, 

výlety, exkurze, návštěvy,… 

 

5. Zmocnění nezletilých  k vyzvedávání- rozdání dokumentu rodičům, kteří potřebují, aby 

jejich mladší dítě vyzvedával starší nezletilý sourozenec 

 

6.Akce školy:  

-Divadlo Třebíč:  pohádka Krysáci, 3.10.2016 v Pasáži.  

-Miniškolička:   3.10.2016 

-Malá technická univerzita- zábavně naučný program s legem. Navazujeme na program ze 

školního roku 2015/2016. Další lekce budou probíhat 21.9, 19.10, 23.1.2016 a 18.1.2017 

-Divadlo Vanda a Standa- 31.10.2016, interaktivní pořad na téma bezpečnost a hygiena při 

stravování. Divadlo přijede  k nám do MŠ. Program je pro školky zdarma. 

-Drakiáda.-  se uskuteční  ve čtvrtek 29.9.2016 nebo 6.10.  v 16 hod, nebo dle počasí další 

náhradní termín  

 

 

Dopravní hřiště Třebíč- jaro 2017,   sebou helmu. Budeme mít sebou batůžky, svou svačinu a 

pití. Program pro dítě bude stát 20 Kč/ dítě, cenu autobusu ještě upřesním. Pojede s námi MŠ 

Rokytnice 

 

7. Sběr papíru-  ano,  zapojíme se do soutěže „Soutěž s panem Popelou“, spolu s papírem 

bude prodávat i plastová víčka, Vojtíškovi z Třebíče věnujeme pouze víčka od piva. 

 

8. Plavání- termín od dubna do června. Cena zůstává stejná, Výuka 414 Kč, cenu  za dopravu  

upřesním, ale počítejte přibližně 400 Kč.  Na plavání bude jezdit: Slatinský Matyáš, Jelínek 

Adam, Čurdová Sára, Nahodilová Aneta, Dufková Nela,  Štumpf Patrik, Eliáš Matouš, Moták 

Tobiáš, Dvorský Matyáš. 

 

9.Školní řád- seznámení se školním řádem MŠ Římov pro rok 2016/2017 oproti podpisu 

rodičů. Rodiče, kteří nebyli přítomni si školní řád prostudují sami. Školní řád MŠ Římov visí 

v šatně a je též umístěn na webových stránkách MŠ. 

 

10.Poplatek za školku- po domluvě s rodiči se bude poplatek 100 Kč/ měsíc/ dítě vybírán 

oproti příjmovému dokladu takto: 

září, říjen, listopad, prosinec -   do konce měsíce prosince 

 leden, únor, březen – do konce měsíce března 



duben, květen, červen červenec- do konce měsíce června 

- pokud si rodiče potřebujíb    ještě rozdrobit platbu je možné platit školné po dvou měsících, 

tedy např. září a říjen. 

 

11. Co do školky- vybíráme 2 balení papírových kapesníků a fotku dítěte na školní tablo, 

které bude umístěno v šatně 

 

12. Poplatek za obědy- vybíráme v hotovosti, vždy na konci měsíce. Dítě, které ve školním 

roce dovrší 7 let, platí po celý školní rok vyšší částku. Nově letos zkoušíme dávat pomazánky 

do misek a každé dítě si samo maže pomazánku. 

 

13. Adaptační režim- dopadl nad očekávání dobře. Dle školního řádu, je potřeba ráno předat 

dítě učitelce. Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do třídy, navštívit nás.  

 

14. Kontrola údajů-  v záznamech o dítěti, telefonní čísla rodičů. 

 

15. Chůva v MŠ- naše MŠ má zažádáno v šablonách OP VVV. Od 1.11.2016 bude v naší MŠ 

pracovat chůva po dobu 9 měsíců. Jako chůvu po absolvování kurzu: Chůva  pro děti do 

zahájení  povinné školní docházky, bude pracovat paní Markéta Hanzalová 

 

16. Fotografování dětí- máme 3  nabídky na zimní focení, dvě nabídky jsou od firmy 

PHOTODIENST z Brna a jedna nabídka od paní fotografky Karly Melovské. Prosím 

zapisujte se na nástěnce ve školce o  jaké focení máte zájem. 

 

17. Seminář finanční gramotnosti firmy AISIS- pořádá MŠ Římov, termín  koncem října 

v odpoledních hodinách pro rodiče i širokou veřejnost na téma: „Rodinný rozpočet aneb 

přiznejme si, za co a kolik utrácíme = vše hospodaření domácnosti“. Seminář bude trvat cca 

1,5 hodiny a lektorovat jej budou lektoři z Monety Money bank. Občerstvení zajištěno. 

 

18. Screeningové vyšetření zraku- preventivní screeningové vyšetření zraku přístrojem 

PLUSOPTIX A90, které umožňuje odhalit řadu očních vad. Vyšetření je vhodné provádět 1x 

ročně. Poplatek je 200 Kč. Pokud máte o toto vyšetření zájem v naší MŠ, zapište se do 

formuláře na nástěnce v MŠ. Termín bude upřesněn. 


