
Mateřská škola Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě

lápis ze setkání Rady rodiěú konané dne 31. 05. 2021 v Mateřské škole, příspěvková organizace,

Drobného 299, Nové Město na Moravě

začátek: 16.00 hodin

ukončení: 17.00 hodin

Přítomny:

ředitelka školy: Mgr. Soňa Šikolová

statutární zástupce: Mgr. Luba Zelená

zástupci ředitele: Mgr. Jitka Novotná, Eva Tulisová

zástupci jednotlivých třid viz, prezenční listina

za zřizovatele: Mgr. Lenka Klapačová

zapisovatelka: Alena Krejči

1. Přivítáni, představení jednotlivých zástupcU

- schváleni zapisovatelky rady

2. Systém parkování před budovou Mš Drobného školní rok 202 1/2022

- pro jednu rodinu: max 2 parkovací karty ( pro 2 zákonné zástupce)

nové parkovací karty s SPZ s omezeným parkování 15
-- 20 minut

při vydáni nutnost doložení technického průkazu od vozidla, SPZ bude zapsána na kartu

-cenajednékany 10,- Kč

- možnost zakoupení od června 2021v kanceláři u paní Aleny Krejčí

- nastavena spolupráce s Městskou policií NMNM

3. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

- před zápisem bylo vyhověno žádostem rodičů o přednostní převedení dětí najmě pracoviště, třídu
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Celkov‘ý počet přijatých žádostí: 112

Celkem přijaté všechny děti ve věku dovršení 3 let (do 31.8.2021) a starší: 66

stejně jako minulý školní rok bylo vyhověno rodičům při zařazení sourozenců do jedné třídy (u

3letých a starších děti)

Celkem podaných žádosti děti mladších 3 Jet: 46

Celkem přijaté děti ve věku od 2 teta zařazeny do 2 tříd na pracovišti Drobného, Slavkovice: 31

Celkem nepřijatých 2lctýeh děti: 15

4. Koncepce školy v návaznosti na Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022 — třídy pro

dčti dvouleté, speciální předškolní — projekt technické školky, snoezelen

- celkem 14 tříd mateřské školy

- 10 tříd věkově smíšených

-2 třídy pro děti 2leté

- 2 třídy předškoláků Drobného, Žďárská

Třída předškoláků Žd‘árská Zajíci: zřízení dílničky z rozpočtu školy

- žádost o finanční pomoc pro možnou realizaci multisenzorické místnosti Snoezclcn pro děti ve třídě

Zajíci, v rámci nastaveného interního systému plánováno využíváni tohoto relaxačního koutku i dětmi

zjiných tříd pracoviště Žd‘árská, individuálně dětmi se SVP

- cena speciálního světelného stropu je 30 000,- Kč, v případě zajištěni financí od sponzorů

předpokládané zajištěni realizace v době letních prázdnin

- detailnější informace podá rodičům paní zástupkyně pracoviště Žd‘árská Eva Tulisová

5. Zahrada Žd‘árská — realizace, financování, zapojení a pomoc rodičů — informace paní

zástupkyně Eva Tulisová

- aktuální stav, vyčerpána dotace ve výši SO 000,- Kč - opakované

za zajištění financováni z participativního rozpočtu města —

- pokračováni v září 202!, nastavena spolupráce s soŠ Nové Město na Moravě výroba laviček,

posezení, prosba o možnou spolupráci rodičů v záři 2021

- do konce června 2021 bude zaslána rodičům projektová dokumentace s vyznačením realizovaných

Částí, možnost pomoci rodičů při dokončení celého projektu — nákup a výsadba dalších rostlin, keřů

6. Rozloučeni s předškoláky

- poděkování za sponzorskou pomoc knihy pro děti — MěÚ Sbor pro občanské záležitosti

- termín: 14. a 15.6.2021 v Kulturním domě v Gobelínovém salonku, prezentace každé třídy

- detailnější informace sdělí rod ičům paní učitelky vjednotlivých třídách



7. Výuka Anglického jazyka — třída Broučci

- vedeni školy je nakloněno vzdělávání dělí cizích jazyků

v rámci jedné třídy pro všechny děti je nutná státní zkouška z cizího jazyka u učitelek této třídy

- aktuálně stávající paní učitelky nemají požadovaně vzdělání

8. Diskuze

Žďárská dotaz na celkový počet dětí v jednotlivých třídách

Předškoláci vysvětlení principu fungování třídy, jiný denní režim, cílené aktivity pro tuto věkovou

skupinu dětí, spolupráce obou tříd Drobného, Žďárská

Snoezelen třída Zajíci: podnět od maminky na ostatní rodiče spolufinancováni a pokus o shromážděni

celá částky 30000,- Kč

Šablony lil zajištěn 3x Projektový den mimo školu s tématem environmentálního vzdělávání

pro nejstarší děti celé mateřské školy 4., 10., 11.6.2021 — Putováni za studánkou — Chaloupky

Dřevěná skluzavka pracoviště Drobného dle revize nesplňuje požadavky, bude provedena likvidace v

době letních prázdnin, opakovaná zajištění označeni — zaslat rodičům informaci o zákazu používání

Pro‘. orní řád Dodatek č. I emailem rodičim, zveřejněno i na webu školy: Zamykání šaten -

nastavuje nově zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti děti na všech místech výkonu vzdělávání a

školských služeb Drobného, Žďárská, Pohiedec, Slavkovice.
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9. Závěr, rozloučeni

Paní ředitelka poděkovala za účast a popřála hezké prázdniny, nové setkání v dalším školním roce.

statutární zástupce: Mgr. Luba Zelená

zástupci ředitele:

V Novém Městě na Moravě dne 31. 05. 2021

Mgr. Soňa Šikolová, ředtclka šloL

Mgr. Jitka Novotná

Eva Tulisová

za zřizovatele:

zapisovatelka:

Mgr. Lenka Klapačová

Alena Krejči

_____
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