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

Č.j. 321/2022

Zápis ze setkání Rady rodičů konané dne 28.2.2022 

začátek: 16.00 hodin

ukončení: 17.15 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: Drahomíra Coufalová

1. Přivítání

- přivítání všech účastníků

2. Robotické hračky – host SYPO Mgr. Hana Hyksová, ICT metodik pro Kraj Vysočina

- v předškolních třídách Včelkách a Zajících máme nové robotické hračky v celkové výši 65 780,78 Kč

zakoupeny 12/2021 z cíleně ušetřených prostředků MŠMT

- v rámci rozvoje digitálních kompetencí dětí je možnost zakoupit tyto robotické hračky i do dalších tříd –

účelové finanční prostředky z MŠMT na rok 2022 do každé mateřské školy (8000,- Kč na 1 učitele s

celým úvazkem)

- Mgr. Hana Hyksová představila a seznámila rodiče s robotickými hračkami, které jsou na těchto třídách

zakoupeny

3. Provoz školy v období pandemie

- od začátku pandemie již 2 roky se opakovaně potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, chybí 1/3 až ½

- např. tento týden není ve výkonu práce 7 pedagogických pracovníků

- provoz ve všech 14 třídách mateřské školy, musíme spojovat třídy, primárně odpoledne



- i přes náročnější organizaci se po celou dobu snažíme zajišťovat co nejkvalitnější vzdělávání, aktivity a

činnosti pro děti bez co nejmenšího omezení – karneval, masopust, divadla…..  

- p. ředitelka poděkovala p. učitelkám a provozním zaměstnancům za zvládnutou velmi náročnou situaci,

loajalitu a vzájemnou podporu a pomoc

4. Olympiáda

termín – čtvrtek 26.5.2022 od 15:00 hodin na atletickém stadionu,  v  případě nepříznivého počasí  se

olympiáda koná ve sportovní hale

koordinátor olympiády - Mgr. Andrea Štěpničková

moderátor – MgA. Jan Hrubec

maskot olympiády - plyšový klokan – motivačně pro děti nastaveno již nyní – putuje po třídách mateřské

školy, děti se učí postupně jednotlivé sportovní disciplíny, spolupráci a orientaci v družstvu a předávání

štafety, společnou hymnu, vlastní představení každé třídy

každá třída bude barevně rozlišena – trička, 1 třída = 1 barva

5 stanovišť,  které  budou rozděleny do 3 věkových kategorií  -  hod do dálky,  skok v  pytli,  pětiskok,

překážkový běh, štafeta – pro zajištění organizace je třeba ještě 7 dobrovolníků na stanoviště ( měření,

zapisování)  

každé dítě dostane medaili a diplom, každá třída věcné dary

poděkování sponzorům bude i formou vytištěného loga na pozvánkách

Spolupráce rodičů při zajištění akce:

- poděkování zástupci ze třídy Včelek - vytvořena tabulka, která je umístěna na googlu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chx2EHrAKlUbgqZD9SRijNGtJra_S_XElrTTWX-i6Rk/

edit?usp=sharing 

- u zajištění zdravého občerstvení prosíme o doplnění konkrétních položek a počtu

- doprava ze Slavkovic – nakládaní stanu a laviček od 6.30 hod. - zajišťuje SDH Slavkovice

- stavba stanu na stadionu od 7:00 hod., je třeba zajistit 10 dobrovolníků

- u hřebíků prosíme doplnit odhadem počet kusů

- zakoupený materiál prosíme přinést na sekretariát školy

- fotografování - zástupci ze třídy Zajíců a Včelek osloví pana Kvíčalu a pana Neumana

5. Spolupráce se základními školami – již je nastavena vzájemná informovanost při vytváření termínů

třídních schůzek, aby nedocházelo k jejich překrývání

- na nástěnkách u hlavního vchodu do MŠ je vystavena Pozvánka na setkání s učiteli budoucích prvních

tříd 

1. Základní škola

- termín: čtvrtek 10.3.2022  v 15:30 hod. na přístavbě školy (vedle sportovní haly)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chx2EHrAKlUbgqZD9SRijNGtJra_S_XElrTTWX-i6Rk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chx2EHrAKlUbgqZD9SRijNGtJra_S_XElrTTWX-i6Rk/edit?usp=sharing


2. Základní škola

- termín: čtvrtek 17.3.2022 od 15:00 do 17:00 hod. 

6. Diskuze, náměty, připomínky

-  přednostní  přeřazení  dětí  do speciálních  předškolních  tříd  – lze zaslat  žádost  o  přeřazení  dítěte  do

předškolní třídy Včelek na Drobného a Zajíců na Žďárské ještě před zápisem nových dětí školního roku

2022/2023

- ze třídy Housenek (pro 2leté děti) ve Slavkovicích  je možný přestup na pracoviště Drobného, Žďárská v

Novém Městě na Moravě – také zaslat žádost

Termín zápisu nových dětí do mateřské školy

pondělí  2.5.2022 od 9.00 - 16.00 hod.

úterý 3.5.2022 od 8.00 – 12.00 hod.

Zajištění letního provozu – červenec Žďárská, srpen Drobného, v červnu proběhne průzkum zájmu o letní

docházku

Zástupci rodičů ze tříd Koťat a Motýlků poděkovali za přístup k dětem, zajištěný program a projevili

maximální spokojenost.

Zástupce  ze  třídy  Koťat   doporučil   využívat  vzdělávací  aplikaci  na  podporu  rozvoje  kognitivních

schopností, více na  www.tablexia.cz 

7. Závěr, rozloučení

- termín setkání Rady rodičů pondělí 2.5.2022 od 16:00 hod.  – pracoviště Drobného ve třídě Včelky

- p. ředitelka poděkovala za účast

statutární zástupce: Mgr. Jitka Novotná    _________________________  

zástupci ředitele:     Eva Tulisová                _________________________

za zřizovatele: Drahomíra Coufalová   _________________________

zapisovatelka:             Alena Krejčí    _________________________
              

Omluven zástupce rodičů ze třídy Krtků z MŠ Drobného. Ostatní rodiče přítomni.

V Novém Městě na Moravě dne 28.2.2022

____________________________

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy


