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

Č.j. 601/2022

Zápis ze setkání Rady rodičů konané dne 2.5.2022 

začátek: 16.00 hodin

ukončení: 17.00 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

- schválení zapisovatelky

2. Zápisy dětí a školní rok 2022/2023

pondělí  2.5.2022 od 9.00 - 16.00 hod.

úterý 3.5.2022 od 8.00 – 12.00 hod.

Zápis ukrajinských dětí proběhne 1.6.2022.

Počet již přijatých ukrajinských dětí k dnešnímu dni činí 5 dětí.



3. Prezentace školy – reportáž Televize Vysočina

V mateřské škole na pracovišti Drobného proběhlo natáčení reportáže Televize Vysočina -  prezentace

naší školy, nové přístupy ve vzdělávání, projektová vzdělávání, využití technologií, různých výukových

metod a forem zaměřených na aktivity dětí,  jejich samostatnost a tvořivost.  Součástí reportáže byla i

pozvánka na olympiádu.

Odkaz: https://materskaskola.nmnm.cz/jak-se-uci-deti-v-predskolnim-veku/

Koncepce rozvoje školy: Samostatné třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním a dětmi s OŠD

Speciální  třídy  předškoláků  -  Zajíci  i  Včelky  jsou  cíleně  vytvořeny  pro  děti  v  posledním  ročníku

vzdělávání před vstupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky (OŠD). V těchto třídách

jsou  promyšleně  nastaveny  rozšířené  možnosti  vzdělávání,  projektová  vzdělávání,  denní  režim,

absolvované další vzdělávání paních učitelek (DVPP) v souvislosti s realizací Edukativně stimulačních

skupin  společně  s  rodiči.  Takovéto  ideální  podmínky pro  individualizaci  a  cílenou  podporu  dětem s

povinným předškolním vzděláváním a OŠD není možné vytvořit ve smíšených třídách.

Základním faktorem pro pomoc a rozvoj dětí před vstupem do ZŠ je právě třída vrstevníků, výhodou naší

školy je její velikost a možnost vedle smíšených tříd mít i třídy homogenní.

4. Olympiáda

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

olympiáda koná ve sportovní hale

Paní ředitelka poděkovala rodičům a přátelům školy za sponzorské dary určené k realizaci olympiády, 

celkem bylo vybráno 51.000,- Kč (nejvyšší náklad trička pro děti a zaměstnance – zůstane v majetku 

školy na další ročníky). 

Paní zástupkyně požádala rodiče o pomoc při stavění a rozmístění laviček a stolů pro děti přivezených 

místními hasiči ze Slavkovic dne 26.5.2022 v ranních hodinách – potřebujeme ještě pomoc, celkem 8 

osob. Paní učitelky zašlou tuto prosbu rodičům e-mailem.

Rodičům byla prezentována Pozvánka a diplomy pro děti, které dostanou za odměnu. 

Veškeré informace budou předány rodičům e-mailem od p. učitelek – cca 14 dní před olympiádou.

Zástupce ze třídy Zajíců zajistil dva fotografy. Kontakty budou  předány Mgr. Štěpničkové – hlavní 

koordinátorka olympiády, která je osloví a domluví se na spolupráci.

https://materskaskola.nmnm.cz/jak-se-uci-deti-v-predskolnim-veku/


5. Diskuze, náměty, připomínky

Z Fondu Vysočiny – program „Ekologická výchova 2022“, škola zpracovala žádost a získali jsme dotaci

na realizaci projektu „Jedlý les“ v MŠ Pohledec. Celkové náklady projektu činí 68.000,- Kč. Výše dotace

činí 60%, tedy 40.000,- Kč. Vlastní podíl organiazce 28.000,- Kč. 

Popis  projektu:  spolupráce  MŠ s  komunitou  rodičů,  prarodičů  a  dalších  seniorů.  Na  zahradu  budou

vysázeny ovocné  stromky,  jedlé  keře,  keře  plodící  zob  pro  ptáky,  keře  kvetoucí  nektaroplodné,

nektaroplodné trvalky, hmyzí domečky a vyvýšené záhony.

Dotaci lze čerpat do 31.10.2022

Dotazy rodičů:

a) Paní zástupkyně ze třídy Broučků se ptala na možnost navštěvovat technické dílničky v příštím roce,

kdy bude větší počet předškoláků. Ředitelka školy vysvětlila přítomným, že děti se zájmem o technické

dílny mohou navštěvovat od 9 hodin třídu předškoláků (Včelky), v době dopoledních venkovních aktivit

dětí  této třídy.  Záleží  však  vždy  na  domluvě  mezi  učitelkami  a  hlavně  osobním zájmu ostatních  p.

učitelek,  zda  budou  tento  projekt  chtít  realizovat.  Ze  strany  vedení  je  to  nabídka,  rozhodnutí  je

individuálně na učitelích.

Naše paní učitelka Leona Marcinko ze třídy Včelek se pod záštitou MŠMT stala lektorkou Technických

školek a  realizuje workshopy pedagogům se zájmem o technické dílny i ostatním školám na Vysočině

(např. Jihlava, Žďár nad Sázavou, Bystřice n. Pernštejnem…. ). 

b) Paní  zástupkyně ze třídy Housenek na pracovišti  Slavkovice se ptala,  kolik  dětí  bude přecházet z

Housenek do Mravenců, paní ředitelka školy vysvětlila, že budou přecházet děti rodičů primárně z místní

části Slavkovice do naplnění kapacity této třídy.

Ostatní děti z Housenek se přemístí na pracoviště do Nového Města na Moravě, aby se do této třídy

mohly přijmout v novém školním roce další 2leté děti.

c) Byl vznesen dotaz na možnost stravy pro dítě s bezlepkovou a bezlaktózovou dietou. Vedením školy

bylo vysvětleno, že základní škola nabízí možnost odběru dietních jídel. Rodiče si mohou individuálně

domluvit s naší vedoucí školní jídelny paní Hanou Kloudovou tuto možnost a naše škola následně zajistí

dovoz těchto obědů.

d) Zástupcem ze třídy Včel byl vznesen dotaz, jak byly integrovány ukrajinské děti do školního kolektivu.

Ukrajinské děti (celkem 5) byly zařazeny jednotlivě do školních tříd, pedagogům zajištěno DVPP v Praze

ve speciální škole pro děti cizince. Paní učitelky absolvovaly toto vzdělávání a získané informace předaly

svým kolegyním, které mají trvale  k dispozici také na úložišti v rámci intranetu. Byl zajištěn dostatek



vzdělávacího materiálu, slovníčky, různé piktogramy a obrázky pro děti cizinců včetně metodických listů

pro paní učitelky. Adaptace dětí proběhla velice dobře.  

e) Zástupcem ze třídy Ježků byl vznesen dotaz ohledně zjišťování zájmu o docházku v prázdninovém

provozu  s  možností  zviditelnění  jmenného  seznamu přihlášených.  Paní  ředitelka  školy  vysvětlila,  že

bohužel  v  souvislosti  s  GDPR  tento  průzkum  se  jmény  není  možné  realizovat.  Při  této  příležitosti

požádala rodiče,  aby závazně přihlásili  děti  k docházce,  neboť na základě počtu přihlášených dětí  se

následně musí nastavit provoz a zaměstnancům školy rozpis dovolené. Každý rok se bohužel opakuje

stejná situace s nahlášenými dětmi, které nakonec nepřijdou.  

f) Zástupce ze třídy Zajíců vznesl dotaz ohledně havarijního stavu oplocení pracoviště Žďárská. Paní

ředitelka vysvětlila rodičům, že do roku 2024 nemůže zřizovatel na tomto pracovišti realizovat investice z

důvodu nejasností s vlastnictvím pozemku. 

Naše  organizace  má  4  pracoviště,  které  se  pravidelně  udržují  a  postupně  opravují.  Oprava  oplocení

pracoviště Žďárská je plánována na dobu letních prázdnin.

Aktuálně se  na pracovišti Drobného zajišťuje uzavření celého areálu, probíhá instalace automatického

otevírání brány.

6. Závěr, rozloučení

Rodiče se shodli, že v tomto školním roce již nemají zájem o další setkání Rady rodičů. 

Paní ředitelka poděkovala rodičům za účast a pozvala přítomné na připravovanou Olympiádu.

statutární zástupce: Mgr. Jitka Novotná    _________________________  

zástupci ředitele:     Eva Tulisová                _________________________

za zřizovatele: Drahomíra Coufalová   _________________________

zapisovatelka:             Alena Krejčí    _________________________
              

Omluveni zástupci rodičů ze třídy Krtků z MŠ Drobného a ze třídy Mravenců z MŠ Slavkovice. Ostatní 
rodiče přítomni.

V Novém Městě na Moravě dne 2.5.2022

____________________________

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy


