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

Č.j. 1346/2021

Zápis ze setkání Rady rodičů konané dne 01.12.2021 online schůzka v Microsoft Teams

začátek: 16.00 hodin

ukončení: 16.45 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

přivítání všech účastníků

2. Seznámení dětí s cizím jazykem

Eva Tulisová seznámila rodiče s výsledky dotazníkového šetření rodičů – zájem o seznamování dětí s

cizím  jazykem,  kdy  v  měsíci  prosinci  budou  dětem  do  tříd  zakoupeny  Albi  tužky  pro  podporu

seznamování s anglickým jazykem.

Třída Ano Ne

Křemílci 14 1

Broučci 11 3

Koťata 22 1

Krtci Dr. 12 4

Motýli 22 0

Včelky 19 1

Berušky 16 0



Ptáčata 14 3

Zajíci 19 3

Krtci Žď. 20 1

Ježci 12 7

Myšky 19 2

Housenky 10 1

Mravenci 19 1

Celkem 229 29

Následně byly rodiče seznámeni se závěry dotazníkové šetření mezi učitelkami naší školy – 2 paní

učitelky mají zájem i kvalifikaci pro rozšíření předškolního vzdělávání o výuku anglického jazyka.

Paní  ředitelka je  nakloněna možnosti  v  příštím školním roce 2022/2023 takovou třídu otevřít,  má

ovšem obavy o nastavení spravedlivých kritérií zařazení dětí do této třídy, aby se z kapacitních důvodů

vyhovělo zájmu rodičů. Zástupce rodičů ze třídy Zajíců navrhuje dotazníkové šetření, kdo z rodičů má

zájem své dítě do této třídy umístit. Toto šetření proběhne na jaře 2022. 

3. Olympiáda

termín – čtvrtek 26.5.2022 v odpoledních hodinách na atletickém stadionu

koordinátor olympiády - Mgr. Andrea Štěpničková

pomoc rodičů

financování – námět na oslovení novoměstských firem o sponzorské dary – nákup triček, medailí ...

zajištění fotografování, možnost natáčení, rodiče navrhli pana Kvíčalu

zajištění zdravého občerstvení – ovoce, ovocné pití

organizační pomoc na stanovištích – cca 10 dobrovolníků

použité tenisové míčky pro nácvik dětí již nyní 

Mgr. Jitka Novotná vypracuje tabulku s konkrétními požadavky organizačního výboru, následně 

zástupce  rodičů  ze  třídy  Včelek vytvoří  tabulku  na  google  dokumenty  –  dostupnost  pro  rodiče,

možnosti úprav, doplnění 

4. Diskuze, náměty, připomínky

Zástupce rodičů ze třídy Včelek pochválil práci a aktivity p. učitelek ze třídy Včeliček, paní ředitelka 

poděkovala za ocenění



5. Závěr, rozloučení

- termín setkání Rady rodičů 28.2.2022 – pracoviště Drobného ve třídě Včelky

- p. ředitelka poděkovala za účast a popřála všem hodně zdraví

statutární zástupce: Mgr. Jitka Novotná    _________________________  

zástupci ředitele:     Eva Tulisová                _________________________

za zřizovatele: Mgr. Lenka Klapačová    _________________________

zapisovatelka:             Alena Krejčí    _________________________
              

Omluveni zástupci rodičů ze třídy Motýlů z MŠ Drobného a ze třídy Krtků z MŠ Žďárská. Ostatní 
rodiče přítomni v online přenosu.

V Novém Městě na Moravě dne 01. 12. 2021

____________________________

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy


