Zápis ze schůzky s rodiči konané dne 6. a 7.9.2017 od 15:30
Program:
1) Přivítání rodičů a seznámení s pedagogickým sborem a rozmístěním učitelek do tříd
2) Plán pro školní rok 2017/2018 – akce, třídní fond, Švp, plavání , bruslení
3) Seznámení rodičů s provozem MŠ, ŠŘ a Školním vzdělávacím programem
4) Spolupráce rodiny a MŠ, diskuse
1) Rodiče byli přivítáni p. ředitelkou v novém školním roce a byli seznámeni s rozmístěním
učitelek a asistentek. Byli seznámeni s konzultačními hodinami učitelek a byla jim nabídnuta
poradenská pomoc. MŠ úzce spolupracuje s PPP Louny a paní Dr. Venuší Mirovskou.
2) Rodiče byli vyzváni, aby pravidelně sledovali internetové stránky a nástěnky v MŠ
(přehled akcí), ve školním roce 2017/2018 jsou objednána divadelní představení (cca 1x za
měsíc), spolupráce s MKL (výukové programy), návštěvy kina, spolupráce s MP a HZS, ZŠ
Přemyslovců (tělocvična a sportoviště), na tyto akce se bude na třídách vybírat příspěvek. MŠ
nabízí výuku plavání (zajištuje Plavecká škola Bublina Postoloprty), výuku bruslení a školu
v přírodě, tyto akce jsou vhodné až pro děti od 4 let. Všechny děti mají výuku angličtiny,
která je zařazena do dopoledního programu.
3) Rodiči byli seznámeni s provozní dobou MŠ 6:30 – 16:30 a s nutností děti včas vyzvedávat
a ranní příchody dodržovat do 8:15 (viz ŠŘ), platby vždy do 10. v měsíci, vyúčtování na
konci roku. Rodiče byli požádáni o důsledné dodržování ŠŘ – nevstupovat do prostor jídelny,
vyzvedávání dětí na zahradě a o podepsání všech věcí, které děti mají. Seznámení se ŠVP –
začlenění výuky angličtiny do programu pro všechny děti, inkluze a nutná spolupráce rodičů a
MŠ a PPP. Ve třídě Skřítků je větší počet dvouletých dětí, rodičům byly předány informace,
jak se tyto děti začleňují a byli požádáni o dodržování bezpečnosti v prostorách MŠ. Dále byli
požádáni o řádné vyplnění a odevzdání zmocnění k vyzvedávání a neprodlené hlášení
jakékoliv změny v EL, výskyt infekčních chorob, alergie atd.
4) Rodičům byla nabídnuta spolupráce a zapojení se do projektů Zdravá mateřská škola, Celé
Česko čte dětem, Farmářské trhy. V říjnu se mohou zúčastnit Halloweenu na zahradě MŠ a
v prosinci chystáme vánoční dílničky.
Zapsala Mgr. Olga Krátká, DiS.

