
ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ MŠ OMICE, ZE DNE 9. 9. 2020 

 

1. Ředitelka školy představila rodičům pedagogický personál, který tvoří ředitelka školy 
Ivanka Janačíková, DiS. a třídní učitelka Mgr. et Bc. Marta Vašicová, na překrývání 
vycházek s dětmi a zástupy za nepřítomné pedagogy Irena Flodrová. Na pozicích 
provozního personálu pracuje jako vedoucí stravování pí. Marie Uhříčková, kuchařka 
pí. Milena Slováková a školnice pí. Drahomíra Švejdová.  

2. Rodiče dostali ke kontrole a doplnění Evidenční list svého dítěte, Zmocnění o odvádění 
dítěte, které bude platit po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Pokud během této 
doby dojde ke změnám, rodiče budou mít možnost tento dokument opravit. Pro 
školní jídelnu dostali k vyplnění Přihlášku ke stravování.  

3. Ředitelka školy seznámila rodiče s novým Školním vzdělávacím programem a Školním 
řádem MŠ Omice, které jsou umístěny na webu MŠ a v šatně na nástěnce a jsou 
platné od 1. 9. 2020. Změny se týkaly způsobu omlouvání dětí, kdy byla zrušena 
možnost omlouvání e-mailem, protože nebyla rodiči využívána. Na tento školní rok 
platí omlouvání dětí osobně, telefonem a SMS zprávou. Další změna se týká docházky 
dětí, u kterých se projevují zdravotní potíže a infekční onemocnění. Rodičům byl 
předán informační leták, kde je vysvětleno rozpoznávání nemocí a informace 
o COVID-19. Rodiče byli seznámeni s povinností předškolního vzdělávání, která platí 
od 1. 9. 2017, se způsobem vzdělávání dětí – v MŠ, nebo individuálně v rodině. Dále 
potom s povinností rodičů omlouvat nepřítomnost dětí ve vzdělávání (byly zrušeny 
Omluvné listy, rodiče omluví dítě přímo učitelce a ta tuto omluvu zaznamená do 
sešitu Kniha docházky).   

4. Rodiče byli upozorněni na hygienická opatření, která byla zavedena v květnu tohoto 
roku a platí i nadále, tzn. použití dezinfekce před vstupem do prostorů školy 
a používání roušek. Pro děti stále platí pravidlo, že si po příchodu do MŠ umývají 
ruce.  

5. Rodiče byli seznámeni se způsobem úhrady školného a stravného a se změnou výše 
stravného od 1. 9. 2020. O této změně byli rodiče v červnu informováni e-mailem 
a informace byla vyvěšena na webových stránkách školy. Ředitelka školy upozornila 
rodiče na sankce, které čekají neplatiče a které jsou zakotveny v novém Školním řádě.  

6. Rodiče byli seznámeni s možností volby kroužků pro děti v MŠ. V letošním školním 
roce bude v MŠ probíhat pouze kroužek Keramika pro děti. Od února 2021 budou mít 
rodiče předškolních dětí možnost účasti v Edukativně stimulačních skupinách, pokud 
o tuto aktivitu bude zájem. Informace podala pí. učitelka Mgr. et Bc. Marta Pernová.  

7. Rodičům bylo doporučeno zvážit množství a vhodnost náhradního oblečení pro děti 
ve skříňkách v šatně, na začátku podzimu dostanou děti nad šatní skříňku košík, do 
kterého si budou moci uložit čepice, rukavice a šály. Rodiče byli upozorněni na to, že 
je nutné všechny věci dětí podepsat.   



8. Rodiče byli seznámeni se způsobem předávání informací ze strany MŠ směrem 
k rodičům – informace budou vyvěšeny na hlavní nástěnce v šatně školy, na 
webových stránkách školy a také e-mailem do osobních schránek rodičů. 

9. Ředitelka školy seznámila rodiče se stavem webových stránek školy a poděkovala pí. 
učitelce Mgr. et Bc. M. Pernové za zpracování těchto stránek a za jejich správu ve 
svém volném čase. 

10. Rodiče byli seznámeni s informací o stávajícím stavu školní zahrady a se způsobem 
další úpravy terénu a doplnění o další herní prvky pro děti. Tento problém bude řešen 
se zřizovatelem v rámci rozpočtu na další kalendářní rok.  

11. Rodiče byli seznámeni s konáním společných a kulturních akcí pro děti. 
12. Rodiče byli informováni o tom, co nepatří do MŠ – vlastní hračky dětí (pouze plyšák 

na odpočinek na lehátku), nevhodné ozdoby, šperky apod. 
13. Rodiče společně prodiskutovali návrhy oslav narozenin dětí v MŠ a odsouhlasili si 

jeden společný Narozeninový den v měsíci. Děti dostanou stejný dárek, který bude 
uhrazen z prostředků Sdružení rodičů a přátel MŠ Omice.  

14. Ředitelka školy seznámila rodiče s organizací školního roku – provoz MŠ bude letošní 
kalendářní rok ukončen 22. 12. 2020 a provoz začne 4. 1. 2021. Školní rok bude 
ukončen 9. 7. 2021. V době letních prázdnin budou probíhat další opravy 
v prostorách provozu MŠ s následným úklidem po těchto opravách a čerpání řádné 
dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

15. Rodičům byla předána informace, že se MŠ zapojila do projektu MŠMT Šablony III a 
získala tak finanční prostředky, za které budou dětem pořízeny tablety, vybaven 
polytechnický koutek apod. 

 

 

Závěrem byli rodiče seznámeni s činností Sdružení rodičů a přátel MŠ Omice její 
předsedkyní Bc. Renatou Bařinovou.  

 

 

 

 Zápis provedla I. Janačíková, DiS., ředitelka školy dne 21. 9. 2020 

 

 

 


