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

Č.j. 1156/2021

Zápis ze setkání Rady rodičů konané dne 04. 10. 2021 v Mateřské škole, příspěvková organizace, 

Drobného 299, Nové Město na Moravě

začátek: 16.00 hodin

ukončení: 17.10 hodin

Přítomny:

ředitelka školy: Mgr. Soňa Šikolová

statutární zástupce: Mgr. Jitka Novotná

zástupci ředitele: Eva Tulisová

zástupci jednotlivých tříd: viz prezenční listina

zapisovatelka: Alena Krejčí

za zřizovatele: Mgr. Lenka Klapačová

1. Přivítání, představení jednotlivých zástupců

- schválení zapisovatelky rady

2. Dodatek č.1 Školního řádu

- na přání rodičů provedena úprava nového vydávání různého času obědů do jídlonosičů na 

jednotlivých pracovištích mateřské školy

3. Parkování rodičů u pracoviště Drobného

- Berušky – dotaz na parkování v poledne, podnět: škola se pokusí zajistit doplnění tohoto času 

vyhrazeného parkování na dopravní značce

4. Zahrada Žďárská

- osobní poděkování rodičům za pomoc, poděkování včetně fotografií zveřejněno i na webu města 

- jaro 2022 další výsadba keřů



5. Olympiáda

termín – pátek 27.5.2022 v odpoledních hodinách – společná akce celého týmu školy, všech tříd, 

odpolední čas konání záměrně, aby se dle časového zájmu mohli účastnit i zákonní zástupci dětí

místo – atletický stadion, fotbalové hřiště nebo hala – dle počasí, zatím v řešení

pomoc rodičů – sponzorské dary, pomoc při organizaci na stanovištích, použité tenisové míčky pro 

nácvik dětí již nyní 

- na podnět rodičů bude vytvořen detailní seznam možnosti zapojení a pomoci rodičů a zaslán emailem

6. Diskuze, náměty, připomínky

- prosba paní zástupkyně pracoviště Drobného – akce sv. Martina zapojení, pomoc rodičů, přátel školy 

ukázka dětem - jízdy na živém koni

- Mgr. Ivana Kadlecová – dotaz výuky anglického jazyka ve všech třídách, vedení školy osloví paní 

učitelky na pedagogické poradě, pokud bude zájem ze strany p. učitelek bude tento požadavek 

realizován včetně motivačního finančního ohodnocení těchto učitelů, dočasná alternativa podpory 

seznamování dětí s cizím jazykem – dle zájmu p. učitelek zakoupíme do tříd pomůcky např. Albi tužka

- dotaz spaní dětí po obědě, vedení školy v souvislosti s RVP PV potvrdilo rodičům povinnost 

individuálního respektování potřeb dětí včetně snížené potřeby spánku – povinnost a zodpovědnost 

jednotlivých učitelů toto dodržovat a dětem se sníženou potřebou spánku nabízet tiché aktivity, hry, 

máme nastaveno v hospitační  a kontrolní činnosti tohoto školního roku

- dvouleté děti, informace o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou vždy zveřejněny na webu města cca

v měsíci dubnu (zápis dětí je květen)

- ve škole máme nastavený systém možnosti přednostního přeřazení těchto (již přijatých) dětí v dalším 

školním roce do jiné třídy k sourozenci nebo pracoviště – žádost podávají rodiče emailem nebo osobně

u zástupkyně nebo ředitelky školy opět před dalším zápisem 

7. Závěr, rozloučení

- termín setkání Rady rodičů 1.12.2021 – pracoviště Drobného ve třídě Včelky

- poděkování za účast

statutární zástupce: Mgr. Jitka Novotná      
zástupci ředitele:     Eva Tulisová                
za zřizovatele: Mgr. Lenka Klapačová
zapisovatelka:             Alena Krejčí                  

V Novém Městě na Moravě dne 04. 10. 2021

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy


