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

Č.j.1117/2022

Zápis ze setkání Rady rodičů konané dne 19.09.2022 

začátek: 16.00 hodin

ukončení: 18.30 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 nebo návrh zapisovatele ze strany rodičů

- rodiči byla schválena zapisovatelka paní Alena Krejčí

2. Naplněnost tříd mateřské školy 2022/2023, rozdělení a přesuny dětí, třídy pro 2leté děti, třídy 

pro děti s povinným předškolním vzděláváním, cizinci

- info p. Krejčí

V souladu s legislativou  - zákonné odpočty za děti 2leté a děti s podpůrným opatřením je naplněna 

kapacita školy.

Naplnění tříd pro 2leté dětí: 

Drobného Berušky 18 dětí, Slavkovice Housenky 18 dětí = plný stav

Naplnění tříd pro děti s povinným předškolním vzděláváním: 

Drobného Včelky 24 dětí, Žďárská Zajíci 24 dětí = plný stav

1



Počet předškoláků pro školní rok 2022/2023: 94

Celkový počet dětí k 19.9.2022: 321

Celkem žádostí o přijetí pro školní rok 2022/2023: 108

Počet přijatých dětí: 87

Počet nepřijatých dětí: 21 (z toho12 dětí spádových - nejmladších, 8 dětí z nespádových částí, 1 dítě 

mladší 2 let)

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti z Ukrajiny 2022/2023:  3

Počet přijatých dětí u Zvláštního zápisu:  2

Vycházíme vstříc rodičům a děti se přijímají i v průběhu školního roku (odhlášení, stěhování rodin …):

Školní rok 2021/2022: 26 nových žádostí o přijetí, 10 přestupů na žádost rodičů

Školní rok 2022/2023 k 19.9.2022: 2 ukončení, 2 přesuny, 2 nové žádosti o přijetí

3. Koncepce školy - Celé Česko čte dětem, Svět nekončí za vrátky, Technické školky, Edukativně 

stimulační skupiny, Kuchyňky, Seznámení dětí s cizím jazykem

Paní ředitelka souhrnně popsala nové vzdělávací projekty realizované 3 roky v naší škole dle volby p.

učitelek ve svých třídách:

Celé Česko čte dětem – oficiální registrace školy před 3 lety, probíhá ve všech třídách, rodiče se

účastní přímo vzdělávání ve třídě a povídají dětem o svých profesích a zájmech, čtou pohádky.

Svět nekončí za vrátky – ve spolupráci se Sokolem probíhá ve třídách, kde se chtěly p. učitelky

zapojit. Rozvíjí se sportovní dovednosti a týmová práce dětí. Motivace pomocí Deníčku samolepek

zvířátek za splněné úkoly, které si děti samy nalepí a další různé básničky, písničky, omalovánky…. 

Technické  školky -  rozvoj  technického  myšlení,  grafomotoriky,  tvořivosti  a  manuální  zručnosti

primárně  ve  třídách  pro  děti  s  povinným  předškolním  vzděláváním,  neboť  zde  jsou  vytvořeny

vzhledem k věku dětí  nejlepší  možné podmínky pro tuto  realizaci.  Velké  uznání  i  za  realizaci  ve

smíšených třídách Mravenci, Koťata a Krtci. Zároveň p. ředitelka předvedla rodičům aktuální výrobky

dětí ze třídy Včel, kdy se daří díky tomuto projektu objevovat a rozvíjet také nadané děti. 

Edukativně stimulační skupiny – realizace v naší škole je na základě osobních zkušeností a letité

praxe paní  ředitelky,  která  dříve pracovala v Jihomoravském kraji,  kde tento projekt  před 30 lety

vznikl. Autorkou je Mgr. Jiřina Bednářová ministerstvem školství uznávaný odborník na školní zralost

a připravenost dětí před vstupem do ZŠ.  Naprosto ojedinělý rozvoj předškolních dětí za přímé účasti a

pomoci rodičů ve spolupráci s učitelkami, kdy se hravou formou dle metodiky rozvíjí schopnosti a

dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní a počítání. Skupiny probíhají na Drobného ve

třídě Včelek, na  Žďárské ve třídě Zajíčků a nově i ve Slavkovicích ve třídě Mravenců. Podmínkou pro
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rozšíření  do  dalších  tříd  je  osobní  iniciativa  a  další  vzdělávání  p.  učitelek  přímo v  Pedagogicko-

psychologické poradně v Brně.

Kuchyňky – nově od tohoto školního roku na základě motivace a podpory vedení školy se vytvořily

skutečné dětské kuchyňky s pečící troubou a digitálními váhami ve třídách Myšek, Motýlů a Včel.

Originální projekt s cílem vést děti k samostatnosti, tvořivosti, fantazii, manuální zručnosti, rozvoji

všech smyslů, kultuře stolování a zdravému životnímu stylu ve spolupráci s rodinou.

Nově  v  tomto  školním roce  v  rámci  další  spolupráce  mezi  učiteli  a  možné  inspiraci  budou paní

učitelky  dle  svého výběru  realizovat  hospitace  –  náslechy u kolegů v  jiných třídách napříč  celou

organizací.

Seznamování dětí s cizím jazykem   – emailový dotaz rodiče ze třídy Koťat:  

- dotazníkové šetření mezi rodiči plánované v jarních měsících se neuskutečnilo z nečekaných vážných

důvodů válečného konfliktu na Ukrajině, primární okamžitá adaptace dětí cizinců v mateřské škole,

vytváření podmínek a vzdělávání pro ped. pracovníky, následně nově Zvláštní zápis pro děti cizince.

Nově pilotní program ve třídě Mravenců – rozšířené seznámení dětí s cizím jazykem musí být  v

souladu  s  kurikulárním  dokumentem  RVP  PV,  který  je  závazný  pro  všechny  mateřské  školy.

Uskutečněn  přesun  2  p.  učitelek  se  zájmem  tohoto  vzdělávání  do  jedné  třídy  ovšem  s  jejich

požadavkem  zůstat  na  pracovišti  ve  Slavkovicích.  V  případě  pozitivní  zpětné  vazby  bude  tento

program motivací ostatním  p. učitelkám, viz hospitace kolegů mezi sebou.

Vedení školy hledá i jiné možnosti pro seznamování či výuku cizího jazyka. Ve spolupráci s DDM

možná konkrétní reálná forma výuky dětí cizího jazyka v mateřské škole, která musí být v souladu s

legislativou. Od školního roku 2023/2024 se nabízí forma zájmového kroužku  Hravá angličtina     v

odpoledních hodinách pravidelně 1x týdně, doba zájmového kroužku 60 minut, se zajištěním lektora s

DDM.  Jedná  se  o  placený  zájmový  kroužek.  Vedení  mateřské  školy  následně  zajistí  vzdělávací

prostory přímo v mateřské škole.  Dotazníkové šetření rodičům – závazné přihlášení dítěte proběhne na

jaře  2023,  až  budeme vědět  přesnou částku  a  další  informace za  tento  zájmový kroužek  od paní

ředitelky z DDM. Na základě počtu přihlášených dětí se bude odvíjet den a čas možné realizace těchto

kroužků. Přihlášky a platby musí zajistit DDM.

4. Olympiáda – 2. ročník

termín – čtvrtek 18.5.2023 v odpoledních hodinách na atletickém stadionu
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- nově zajistíme možnost občerstvení i pro rodiče a další návštěvníky ve spolupráci s restaurací

K CLUB NMNM.

 

5. Vánoční stromky 

Plánujeme zavedení nové tradice, obracíme se na rodiče s prosbou o spolupráci o pořízení nových

stromků na  všechna  pracoviště.  Jedná  se  o  víceleté  sazenice  jehličnanů  (nejlépe  jedličky)  o  min.

velikosti  1m.  V rámci  výchovně vzdělávací  práce  si  děti  stromečky  zasadí  samy.  Nabízí  se  další

aktivity s dětmi i rodiči u těchto zasazených „vánočních“ stromečků.

6. Diskuze, náměty, připomínky

Paní zástupkyně ředitelky rodičům pozitivně zhodnotily  realizovanou koncepci,  jednotlivé kroky a

opatření, která se uskutečnila v období od nástupu paní ředitelky do současnosti, ve zkratce: 

-  vytvoření  stejných  podmínek  pro  všechny  děti,  rodiče  i  zaměstnance  na  všech  pracovištích  ve

vzdělávacích i dalších oblastech (financování, materiální, komunikace, spolupráce….)

- materiální vybavení do všech 14 tříd: nákup hraček, sportovního nářadí, sady cvičebních  pomůcek

bObles (1 sada 25 000,- Kč/1 třídu), digitální technologie a pomůcky a mnohé další

- nový systém, pravidla pro množství aktivit, divadel, koncertů pro třídy i na odloučených pracovištích

- všechny třídy nové uspořádání nábytku, hracích koutů pro větší možnou samostatnost a sebeobsluhu

dětí, zřízení několika technických dílniček včetně vybavení 

- vybudovány výtvarné kabinety pro samostatnost a sebeobsluhu dětí – přívod vody s umývadlem

- zřízení speciálních místností Snoezelen nejen pro děti s SVP  na pracovišti Drobného a Žďárská ze

sponzorských darů (80 000,- Kč)

- nové zahradní prvky….., zákoutí z dotačních programů

- spolupráce s DDM – keramika, Městské lázně – systém plavání pro nejstarší děti

- nastavení spolupráce mezi zaměstnanci napříč celou organizací – všechna 4 pracoviště, motivace a

nové osobní ohodnocení a transparentní odměny za práci pro školu

- ve spolupráci s informatiky propojení pracovišť, tříd a nastavení intranetu; e-mailová korespondence

interní i externí, dále vytvoření společné sdílené složky pro paní učitelky (školní vzdělávací program,

zápisy z porad, směrnice, …)

- nový software Aluška vedení elektronické školní matriky – dnes využívají dokonce i jiné školy 

- zapojení školy do SYPO (systém profesního rozvoje učitelů a ředitelů pod záštitou ČŠI ve spolupráci

s MŠMT),  velmi kvalitní možnosti vzdělávání zaměstnanců, lektorská činnost, prezentace školy…..
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- nastavení systému pro přímou práci s dětmi, co největší překrývání p. učitelek dle složení třídy např.

u nejmladších 4 hodiny denně, překrývání u učitelek i na odloučených pracovištích, průměrné stejné

počty dětí ve třídách

-  výběr peněz za akce i čipový systém na účet školy (vybíraly paní učitelky ve třídách) 

- operativní porady – plánování týdne dle počtu dětí – spojování tříd, nutné pro zajištění provozu z

důvodu vysoké ( 2,5 roku) nemocnosti zaměstnanců

- 1x týden pravidelné porady s vedením, otevřené diskuze a možné připomínky zaměstnanců  

- na všech pracovištích pro zaměstnance zlepšení pracovního prostředí - notebooky, mobilní telefony,

14 fotoaparátů, kávovary, ledničky…

- nové sociální zázemí pro zaměstnance, nábytek,  zařízení jídelní místnosti,  modernizace kuchyně,

školní jídelny, moderní stroje na úklid…..

Dále zástupkyně velmi pozitivně  kvitovaly vytvoření  nového pracovního místa  na pozici  školníka

mužem, který zvládá různé opravy (od hraček po herní prvky), výmalbu …

Spolupráce s rodiči Rada školy - zápisy rodičům a zveřejnění na webu města

- pozitivní zpětná vazba za vytvořenou emailovou komunikaci, zasílání fotografií, videozáznamů

- nastavení individuálních schůzek s rodiči v jednotlivých třídách

- podpora od rodičů formou sponzorských darů, setkání a pomoc rodičů při přípravě na Olympiádu

- nově v KD setkání celého vedení školy s rodiči nově přijatých dětí šk. roku 2022/23

- zřízení tříd pro 2leté děti, tříd pro předškoláky, realizace projektů Olympiáda a Technické školky

- realizace Edukativně stimulačních skupin ve třídě předškoláků Drobného, Žďárská – 10 lekcí přímé

účasti rodičů ve výuce, nově ve třídě ve Slavkovicích

- systém parkování na Drobného 

Paní ředitelka poděkovala zástupkyním a požádala rodiče, aby si vytvořili vlastní úsudek o 

vykonávané práci všech zaměstnanců školy. 

Dotazy rodičů: 

Nově se v červnu 2022 v KD uskutečnila informační schůzka pro všechny rodiče nově přijatých dětí

- představení celého vedení školy, vedoucí ŠJ, paní sekretářky

- prezentace školního, provozního řádu a řádu školní jídelny, způsob úplaty vzdělávání, stravování.

Informace o rozdělení  nejmladších  dětí  do tříd  Berušek a  Housenek.  Vzhledem k velikosti  školy,

přijímáním dětí o prázdninách, nevyřízených odkladech školní docházky a další řadou okolností je

nemožné znát přesné rozdělení dětí do tříd nového školního roku. Finální rozdělení dětí do tříd a tisk
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seznamů se uskutečnilo až v přípravném týdnu. Rodičům byly emailem týden před nástupem tyto

informace  sděleny.  V  některých  třídách  se  ještě  před  začátkem  školního  roku  uskutečnila  třídní

schůzka.   

- zástupkyně ze třídy Motýlků se zeptala na možnost navštěvovat technické dílničky ve třídě Včelek.

Paní ředitelka školy vysvětlila přítomným, že děti mohou tuto třídu navštěvovat od 9 hodin, v době

dopoledních venkovních aktivit dětí z této třídy. Záleží vždy na domluvě mezi učitelkami a hlavně na

zájmu p. učitelek, zda budou chtít technické dílničky navštěvovat.

- zástupkyně ze třídy Broučků se zeptala, zda letos budou vánoční besídky. Ředitelka školy vysvětlila,

že se jedná o třídní akce a p. učitelky se samy rozhodnou, jakou formou se besídky uskuteční. Měli

bychom učit děti tradice, předávat radost, společné setkání, smyslem není jenom rozdávání dárečků…..

-  zástupkyně  ze  třídy  Ptáčat  se  zeptala,  proč  není  možné  využít  školku  pro  lékařské  vyšetření  a

fotografování  dětí.  Ředitelka  školy  vysvětlila,  že  v  rámci  vzdělávání  není  možné  tyto  aktivity

realizovat při výchovné práci s dětmi. Akce se uskuteční po provozu školky, kdy zároveň zůstane ve

školce i p. učitelka. 

Další dotaz od zástupkyně z Ptáčat se týkal možnosti chození na plavání i mladších dětí. Ředitelka

školy  vysvětlila,  že  plavání  je  určené  primárně  pro  děti  s  povinným  předškolním  vzdělávání

(bezpečnost, organizační zajištění s omezeným počtem dětí, sebeobsluha dětí...), nebylo by spravedlivé

dát tuto možnost jenom některým mladším dětem.

-  zástupkyně  ze  třídy  Broučků  se  ptala,  proč  jsou  děti  rozdělené  do  jiných  tříd.  Ředitelka  školy

vysvětlila a uvedla konkrétní příklad minulého týdne: Slavkovice v 1 den chyběla kuchařka, školnice a

2 paní učitelky…, že rozdělování probíhá při onemocnění učitelek. Rodiče jsou informovány formou

cedulí, kam budou děti přesunuty.

- zástupce ze třídy Včelek se dotázal na zpětnou vazbu všech zástupců, zda mají připomínky k práci

zaměstnanců a vedení školy a zároveň kvitoval velký posun v celé organizaci. Ostatní zástupci s ním

souhlasili.

-  zástupce  ze  třídy  Berušek  pochválil  vyhodnocení  závěru  s  angličtinou  =  zajištění  lektora  ve

spolupráci s  DDM a současně zajištění vzdělávacích prostor přímo v mateřské škole v odpoledních

hodinách.
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7. Závěr, rozloučení

- termín setkání Rady rodičů 21. nebo 28.11.2022 – pracoviště Drobného 

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

Omluven zástupce rodičů ze třídy Koťat a ze třídy Broučků zastoupen jiným rodičem. Ostatní zástupci 
přítomni.

V Novém Městě na Moravě dne 26.9.2022

____________________________

Alena Krejčí, zapisovatelka

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy __________________________________

Mgr. Jitka Novotná, statutární zástupce ___________________________________

Eva Tulisová, zástupkyně ___________________________________
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