
Zápis z třídní schůzky dne 29.08.2022 

Přítomny byly: 

paní učitelky: Bc. Petra Appeltauerová, Renata Stehlíková, Věra Málková, Bc. Eliška Glozarová, 

vedoucí stravování Jarka Straková 

 

Rodičů bylo přítomno: 30  

Rodiče byli seznámeni: 

● představení pedagogických pracovníků 

● stručné seznámení s Organizačním řádem školy a pravidly dodržovaných v MŠ, s distančním 

vzděláváním – pokud by opět došlo k zavření MŠ  

● Provozní doba školky je od 6.30 – 16.30 hod 

● rozdělení dětí do dvou tříd: 

● 1. třída mladší Berušky, učitelka: Věra Málková, Eliška Glozarová  

● 2. třída Včeličky, učitelka: Petra Appeltauerová, Renata Stehlíková 

● Omlouvání předškoláků: Rodiče zapisují důvod nepřítomnosti dítěte do omluvného sešitu 

v šatně MŠ, ihned po návratu do MŠ 

● Příchod dětí nejpozději do 8.00 hod. Pak se zamkne branka a nemá kdo otevřít. Pozdější 

příchody narušují společnou činnost dětí, hlavně malé děti potřebují ke hře paní učitelku. 

Předškoláci – nejpozději v 7,45 hod. od 8.00 do 12.00 hod. mají vymezeno pro povinné 

předškolní vzdělávání. 

Vstup do mateřské školy bude brankou do školní zahrady, kterou si rodiče odemknou pomocí 

čipu. Dále dveřmi pod schody, u kterých zazvoní a vstoupí přímo do šatny MŠ. Zákonní 

zástupci předávají převlečené dítě učitelce MŠ, nepošlou do třídy samotné dítě, učitelka se 

musí s rodičem alespoň pozdravit.  

!!! Rodiče při vstupu do areálu školy nesou zodpovědnost za sebe i své dítě, dokud ho 

nepředají učitelce. Zodpovídají i za osoby, které s ním dítě do MŠ doprovázejí.!!!  

 

● 12.15 – 12.30 hod. Vyzvedávání dětí – ne později  

● Včeličky – po obědě 12.15 – 12.30 hod.  rodiče si je mohou vyzvednout ve třídě Berušek. 

Po spaní děti svačí v jídelně, vyzvedávat si je můžete od 15.00 hod.  Děti se spojují v 16.00 

hod. 

● Vyzvedávání odpoledne do 16. 30hod.  Pokud nastane nepředpokládaná situace (nehoda, 

úraz, kalamita…) a zákonní zástupci si nestihnou vyzvednout dítě do 16.30 hod., je potřeba 

ihned informovat učitelku v MŠ. Jinak se bude postupovat dle Organizačního řádu podle 14.5. 



● Odhlášení stravy dětí: den předem do 13.00 hodin - zapsáním do kalendáře, telefonicky nebo 

sms na číslo školní jídelny 722 199 671. V den nepřítomnosti do 7.00 hod. (oběd je možné si 

vyzvednout). Paní učitelky nebudou omluvenky předávat. Telefon mohou v pracovní době 

používat jen pokud je nutné volat rodiče. 

● Vyúčtování stravy - rodiči bylo schváleno, že paní Straková nebude tisknout lístky 

k vyúčtování. Pokud ho bude někdo chtít, obrátí se na paní Strakovou a požádá o vytisknutí. 

● Informace a dotazy ohledně stravování: posílat na email paní Strakové: 

sekretariat.zsbol@gmail.com   

● MŠ oběd: 

Berušky - 11.30 

Včeličky - 11.40 

● Kontrola a doplnění potřebných dokumentů týkajících se nově nastupujících dětí i doplnění 

stávajíc dětí.  Nahlásit veškeré změny: v kontaktech, telefon, mail; zdravotní pojišťovna apod.; 

v odvádění dítěte. 

● Přihláška ke stravování – odevzdání, čipy ke vstupu – vratná záloha 100,-Kč. 

● Výše úplaty zůstává 400,- Kč/ měs., úplata je splatná do 15. dne v měsíci (v září do 15. září 

Úplatu - částku 400,- Kč/ měsíc, zasílejte na účet 172448995/0300 a do zprávy pro 

příjemce uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte.  

● Rodiče podepíší Čestné prohlášení, že do školky budou vodit zdravé děti, seznámení 

s Organizačním řádem MŠ. 

● Dát dětem náhradní oblečení  - přiměřeně – 1-2 ks spodního prádla, 1x tepláky, 1x punčochy, 

triko, malým dětem i víc 

● převlečení na pobyt venku a převlečení do třídy – vše podepsat! Dejte dětem starší 

oblečení, mohou se umazat! 

● logopedické chvilky – je nutné mít vyšetření z logopedie 

● V říjnu začnou Stimulačně edukativní skupinky na přípravu dětí do ZŠ, které vede paní uč. 

V. Málková a R. Stehlíková  

● Plánované akce:  

● 7. 9. v 9.00 hod. Divadlo Koráb – Představení - Budulínek (přijede k nám) 

● Podzimní tvoření s rodiči – termín bude upřesněn 

● Kejklíř 

● Vánoce – vystoupení dětí 

● divadlo 

● výlet – uvítáme doporučení 

● vystoupení ke Dni matek/ rodin 
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● návštěva v ZUŠ 

● mobilní planetárium 

● Školka bude uzavřená o vánočních prázdninách: 23. 12. 2022 – úterý 3. 1. 2023, Velký pátek 

7.4.2023, Velikonoční pondělí 10.4. 2023 

● Konzultace pro rodiče: po předchozí domluvě nejlépe den dopředu 

● Kroužky: Keramika pro rodiče s dětmi (vede P. Appeltauerová) ve Čt v 16:00 hod., cena 

100,- Kč/lekce + výrobek podle váhy,  

Hra na flétnu pro Včeličky a starší Berušky (vede paní Třeštíková): Út od 13:00-13:45 hod., 

cena: 100,-Kč/měs. Přihlášené děti budou potřebovat flétnu (novou nebo starší), která se 

rozdělat na 2 nebo 3 kusy (je lepší), obal na flétnu, štěteček na vyčištění, euro obaly a složky 

na noty, značka yamaha je dostačující, 

Polehrádek (Vede H. Rudolfová a M. Vavriková) – pro předškoláky Po: 14.00 -16:00 hod.  

● Změna Školního vzdělávacího programu – s názvem „Nestůj a pojď!“ se zaměřím na rozvoj 

hrubé a jemné motoriky a motoriky mluvidel. Budeme hodně sportovat, zařazovat zdravotní 

cvičení, procvičovat pusinky i jazýčky. Máme v plánu hodně chodit ven, poznávat krásné 

okolí Boleradic. 

● Dotazy, připomínky, podněty – rády uvítáme a velice se jich ceníme, řešte je ovšem ve školce. 

I paní učitelka mají nárok na odpočinek. Děkujeme. 

● Kontakty na MŠ:  

Bc. Petra Appeltauerová –e- mail: appeltauerova.msbol@gmail.com, telefon: 739 498 787 

 školka: e-mail:  msboleradice@seznam.cz, telefon: 725 849 308 

  

 

RODIČE, PROSÍME, ČTĚTE NÁSTĚNKU A WEBOVÉ STRÁNKY 

NAJDETE TAM VEŠKERÉ INFORMACE 

www.skolaboleradice.cz záložka Mateřská škola,  

  

http://www.skolaboleradice.cz/


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
 
Provoz mateřské školy   1. září 2021 – 15.7.2022? 

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku 

 

Den české státnosti úterý 28. září 2021 

 Den vzniku samostatného 

československého státu 

středa 27. - neděle 31. října 2021 

 

Den boje za svobodu a demokracii 
středa 17. listopadu 2021 

 

Vánoční prázdniny 
čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022,  

začínáme v pondělí 3. ledna 2022 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 
 pátek 15. dubna,  

pondělí 18. dubna 2022 

Sanitární dny:                (pátek) 29. října 2021   

    (pátek)   4. únor 2022 

   (čtvrtek) 14. duben 2022 

 

ZÁPISY 

do MŠ: 
4. květen 2022 (středa) 

do ZŠ:   
6. duben 2022 (středa) 

 

 

 


