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

Č.j. 1318/2022

Zápis ze setkání Rady rodičů konané dne 21.11.2022 

začátek: 16.00 hodin
ukončení: 17.30 hodin

Přítomny:
ředitelka školy: Mgr. Soňa Šikolová
statutární zástupce: Mgr. Jitka Novotná
zástupci ředitele: Eva Tulisová
paní učitelka: Aneta Kučerová ze třídy Krtků
zástupci jednotlivých tříd: viz prezenční listina
zapisovatelka: Alena Krejčí
za zřizovatele: Drahomíra Coufalová

1. Přivítání, pozvání na cukroví

přivítání všech účastníků

schválení nebo návrh zapisovatele ze strany rodičů
- rodiči byla schválena zapisovatelka paní Alena Krejčí

- poděkování paním učitelkám a velký obdiv dětem ze třídy Motýlci a Včelky, které rodičům 
na dnešní setkání napekli vánoční cukroví

2.  Emailový dotaz ze třídy Krtků – přesun dětí ze třídy Krtků do třídy Koťata

- emailový dotaz poslán v sobotu, paní zástupkyně třídy Krtků se bohužel omluvila z dnešního 

setkání

- vedení školy prosí rodiče, aby dle možnosti na setkání Rady školy za sebe zajistili jiného zástupce 

dané třídy

- z důvodu vysvětlení přizvána paní učitelka ze třídy Krtků Aneta Kučerová

Paní učitelka vysvětlila rodičům fungující efektivně nastavený systém spojování tříd v závislosti na 
počtu dětí,  kdy v měsíci listopadu ve třídě Krtci zůstávalo odpoledne průměrně 5 dětí, které se 
přesouvaly do třídy Koťat, kde byl průměr dětí celý měsíc na odpoledne 13.

- paní učitelka ubezpečila rodiče, že přesun dětí do jiných tříd děti zvládají bez problémů
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Paní statutární zástupkyně současně paní učitelka ze třídy Koťat rodičům potvrdila, že děti jsou při 
příchodu z jiné třídy přirozeně adaptovány a jsou spokojené, důležitým faktorem je individuální 
přístup a motivace rodičů.

Dále vysvětlila nastavený postup, jak rozdělení do tříd probíhá:

 děti jsou slučovány na základě velké nemocnosti učitelek, naší snahou je neslučovat děti v 
ranních hodinách, kde se snažíme zajišťovat provoz kmenovou učitelkou, popřípadě stálou 
zastupující uč. např. Berušky p. uč. Bártová

 každé ráno obchází provozní zaměstnanec školy jednotlivé třídy a zjišťuje skutečný stav dětí
(někteří rodiče nám děti bohužel neomlouvají ani neodhlašují stravné)

 na základě skutečných informací dochází k organizačnímu rozdělení tříd – rozdělení tříd 
zajišťuje zástupkyně s pověřenou paní učitelkou, která osobně konzultuje rozdělení a 
zástupy na jednotlivých třídách

 informace jsou předány provozním zaměstnancům a ti musí nachystat lehátka pro všechny 
děti, přenést ze tříd lůžkoviny, pyžamka (zajištění hygienických požadavků), po odpočinku 
zase odnést zpět do jednotlivých tříd a uložit do daných polic

 informace o rozdělení dětí po obědě jsou pro rodiče vyvěšeny na vchodových dveřích a na 
dveřích do třídy

 v měsíci listopadu spalo v třídě Koťat průměrně 13 dětí, ve třídě Krtků 5 dětí, proto bylo 
spojování tříd řešeno takto

 spojují se i ostatní třídy, v měsíci listopadu byly spojovány třídy Včelek a Berušek nebo 
Křemílků a Broučků

- paní ředitelka ubezpečila rodiče, že paní učitelky mají letitou pedagogickou praxi, přistupují ke 
všem dětem velmi citlivě a mají od vedení školy nejenom plnou důvěru, ale i pochvalu a uznání za 
dlouhodobé zajišťování provozu při vysokém počtu chybějících kolegů

Paní  ředitelka připomněla  zápis  z  minulého setkání  – obdobný dotaz  ze  třídy Broučků a

požádala rodiče, aby důvěřovali celému vedení školy při nastavování provozních podmínek,

které  opravdu  nejsou  jednoduché  a  musejí  být  nastaveny  efektivně,  je  nereálné  plnit

požadavky rodičů v souvislosti se spojováním tříd. Rodiče nemohou znát interní okolnosti tj.

aktuální  počty  nemocných  dětí  a  zaměstnanců  a  nemohou  tak  hodnotit  a  zasahovat  do

organizačních  záležitostí  školy.  Požádala  rodiče  o  důvěru,  pochopení  a  vzájemnou

ohleduplnost mezi všemi aktéry předškolního vzdělávání. 

Podnět zástupce ze třídy Včelek – vyvěsit do šaten kontakt na zástupce Rady rodičů ( jméno + 

e-mailová adresa)
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3. Nemocnost

- před 2 lety byly zakoupeny na každé pracoviště informační tabule v hodnotě 18 000,-Kč v podobě

piktogramů – zdravé X nemocné dítě

- web: zveřejněno Doporučení pediatra

- Školní řád – povinnosti rodičů

- právní  možnosti  školy – kontaktován právní poradce školy a  také KHS, možnosti  školy byly

zaslány emailem rodičům (v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 

jsme povinni u dítěte, které vykazuje známky infekčního onemocnění, oddělit jej od ostatních dětí,

zajistit dohled a oznámit tuto skutečnost zákonným zástupcům). 

-  paní  zástupkyně  informovala  rodiče,  že  děti  chodí  do  mateřské  školy  opravdu  nachlazené,

nemocné. Učitelka na třídě není pediatr a nemůže dítě do mateřské školy nepřijmout. Pokud však

zjistí  během  dne,  že  dítě  má  teplotu,  infekční  nemoc  (neštovice,  průjem,  zvrací)  kontaktuje

telefonicky zákonného zástupce. Zodpovědnost je na rodičích,  každý musí zvážit zdravotní stav

svého dítěte a rozhodnout zda může do kolektivu dětí.

4. Vánoční stromky, besídky

Velké poděkování rodičům za dodání stromků, fotodokumentace na webu školy.

Společné slavnostní rozsvěcení dětí a zaměstnanců školy  na jednotlivých pracovištích proběhne v

těchto dnech:

Žďárská – úterý 22.11. v 10 hodin

Drobného – středa 23.11. v 11,30 hodin (v 10 hodin zajištěno pro děti z celé organizace promítání

pohádky v KD NMNM)

Pohledec – tradičně čtvrtek 24.11. v 16,30 hodin s místní komunitou 

Slavkovice –  pátek 25.11. v 10 hodin

Další  využití  vánočních stromečků při  výchovné práci  s  dětmi  nebo při  setkání  s  rodiči  je  dle

individuálního plánování akcí třídních učitelek.

5. Kácení stromů

- poděkování přátelům školy při kácení stromů na Žďárské: pan Petr Teplý, Jan Hrubec a rodina

Pejchlova

- p. zástupkyně doplnila, že se kácely stromy i v Pohledci, zároveň se na Žďárské a v Pohledci

vysadí za kácené stromy, stromy nebo keře nové dle požadavku odboru životního prostředí
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6. Dodatek č. 1 Vnitřní řád školní jídelny

- upřesněn čas vydávání svačin v první den nepřítomnosti dítěte na jednotlivých pracovištích

7. Angličtina 2023/2024

Bližší informace od paní ředitelky s DDM: aktuálně byly osloveny 3 lektorky AJ, čeká se na jejich

vyjádření. Paní ředitelka DDM bude pozvána na naše další setkání a sdělí rodičům bližší informace.

8. Celé Česko čte dětem

5. 11.2022 bude křtít p. Šiborová ve třídě Koťat novou knížku – autorka nabízí k prodeji vydané 

knížky – rodičům bude zaslán e-mail s kontaktem a cenovou nabídkou.

9. Diskuze, náměty, připomínky

Dotazy rodičů: žádné nebyly

10. Závěr, rozloučení

- termín dalšího setkání Rady rodičů 6.3.2023 v 16, 00 hodin – pracoviště Drobného

Paní ředitelka poděkovala za účast a popřála všem krásný adventní čas a hlavně zdraví. 

Omluveni  zástupci rodičů  ze  třídy  Křemílků,  Krtků  Drobného,  Ptáčat,  Mravenců  a  Myšek.
Neomluveni zástupci rodičů ze třídy Broučků a Berušek. Ostatní zástupci přítomni.

V Novém Městě na Moravě dne 21.11.2022

____________________________

Alena Krejčí, zapisovatelka

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy __________________________________

Mgr. Jitka Novotná, statutární zástupce ___________________________________

Eva Tulisová, zástupkyně ___________________________________
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