
Rodičovská schůzka 13. 9. 2021 

 

Program: 

1. Přivítání 

2. Hygienická opatření 

3. Organizace dne 

4. Omlouvání dětí 

5. Platby v MŠ - stravování, školné 

6. Změna bankovního účtu 

7. Doplňující program  

8. Akce v MŠ 

9. Školní řád  

10. Diskuze  

11. Rozloučení 

 1. Přivítání všech zúčastněných na schůzce, přání hodně zdraví, osobních a pracovních 

úspěchů v novém školním roce. 

Zároveň byly představeny nové paní učitelky. Ve třídě Žabiček je to paní učitelka Eliška 

Sýkorová a ve třídě Veverek je to paní učitelka Mgr. Martina Kubišová.  

Akce budou zařazovány podle možností a epidemiologické situace v ČR.  

Seznámení se školním řádem aj.  

 

2. Při vstupu do MŠ si každý příchozí desinfikuje ruce, ve vnitřních prostorách při přivádění 

dětí mají rodiče i veřejnost povinnost mít zakryté dýchací cesty, dítě přivádí a odvádí vždy jen 

jeden člen z rodiny, pokud možno se nezdržovat dlouho v MŠ. 

3. Odvádění dětí po obědě: Myšičky i Žabičky v 11.45 hod.  

 Veverky ve 12.00 – 12.05 hod. 

Rodiče si mohou zažádat o čipy (záloha 100 Kč) 

 

 4. Omlouvání a přivádění dětí probíhá do 7:30 hod. Na pevné linky mateřské školy! 

 5. Platba školné  k 15. dni v měsíci 600 Kč číslo účtu MŠ 123- 496 1350 227/0100 

 



Prosíme rodiče, aby si vyřídili trvalý příkaz na školné. 

Vyúčtování za prázdninový provoz na začátku října. 

Bude zřízen platební terminál pro bezhotovostní platby. 

Rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání prosíme, aby si zrušily trvalé příkazy na 

školné. 

 

Cena  a způsob úhrady stravného od 1. 9. 2021 

Cena jídla je stanovena dle vyhlášky Sb. zákonů č, 272 /2021 ze dne 14. 

července 2021, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve 

znění pozdějších předpisů.  

Věkové skupiny strávníků : 

STRÁVNÍCI                Věk 3 – 6 let        Věk 7 let 

Přesnídávka                         8,- Kč                       9,- Kč 

Oběd                                 17,- Kč                    20,- Kč 

Svačina                               8,- Kč                        8,-Kč 

Pitný režim                             4,- Kč                       4,-Kč 

Celkem             37,- Kč                     41,-Kč 

 

Obědy se odhlašují v daný den do 7:30 hod ! 

Pokud rodič neomluví dítě, je mu automaticky započítána ranní svačina a oběd. 

Neodhlášený oběd je možné odebrat do jídlonosiče v době od 11 – 11:30 hod. 

Finanční limity na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

STRÁVNÍCI                   Věk 3 – 6 let            Věk 7 let 

Přesnídávka                         8,- až 11,-Kč                       9,- až 15,-Kč 

Oběd                                 17,- až 30,- Kč                    20,- až 39,-Kč 

Svačina                               8,- až 11,-Kč                        8,- až 12,-Kč 



Pitný režim                             4,- až 6,-Kč                      4,- až 6,- Kč 

Platba za odebranou stravu se provádí následující měsíc bezhotovostní inkasní 

platbou 15. den v měsíci. Zálohu si nastavte na 900 – 1000Kč/ dítě. 

 

Pracovní doba vedoucí ŠJ : 

Pondělí              6,00 - 10.00 hod. 

Středa                6,00 - 10,00 hod. 

Čtvrtek            10,00 - 14,30 hod. 

 

 6. Změna čísla účtu MŠ 

Prosíme, aby si rodiče změnili číslo účtu pro platby.  

Nové číslo účtu MŠ 123- 496 1350 227/0100 

 

 7. Doplňkový program: 

 

Úterý – PPP (předškoláci) 

Středa – Sporťák (třída veverek) 

Čtvrtek – logopedie, keramika (třída veverek) 

Probíhají logopedické depistáže ve třídách veverek a žabek. 

Výuka plavání by měla být ve druhém pololetí 

 

 8. Akce v MŠ 

Konzultace 

Drakiáda 

Divadla – hlasování rodičů, zda souhlasí 

Dopravní hřiště 

Uspávání zahrady 

Logohrátky – možnost rodičů přihlásit se on line,  



 9. Školní řád  

Z důvodu co nejkratšího zdržování rodičů v budově MŠ byly rodiče vyzváni, aby si školní řád 

nastudovali doma. K dispozici je na webových stránkách MŠ, popřípadě na hlavní nástěnce 

MŠ. 

 

 10. Diskuze 

Volby v MŠ proběhnou 8. 10. a 9. 10. 2021. Je-li možnost vyzvednout si dítě po obědě nebo 

si jej nechat doma, budeme rádi. 

Fotogalerie na webu – zažádat si o heslo 

 

11. Rozloučení 

Rozloučení s rodiči a ukončení Rodičovské schůzky.  


