
Rodičovská schůzka, školní rok 2016-2017

1.Přivítání
2.Představení učitelek, rozdělení tříd, seznámení s personálem (kuchařka, 
uklízečka)
3.Seznámení s     provozem MŠ (provoz 6.30 – 16.00 hod.) Třídy se spojují 6.30-
7.30 a 14.00-16.00 ve třídě Berušek. Blokování dveří 6.30-8.00, 12.00-
12.15,14.00-15.30 hod., mimo tyto časy je nutné použít zvonek u dveří
4.Omlouvání nepřítomnosti, odhlašování stravy
-omlouvání nepřítomnosti den předem do 13.30 hod. s možností odhlášení 
stravy na následující den. Další den při neomluvené absenci účtování plné sazby
za oběd (vyzvednutý i nevyzvednutí), (+31,- Kč) na třetí den dítě automaticky 
odhlášeno z MŠ. Ráno do 7.00 omlouvání bez možnosti odhlášení stravy 
(výjimkou je pondělí a vždy první den po dnu volna – to je strava odhlášena)
5.Seznámení s     pracovní náplní MŠ, viz nástěnka na chodbě
6.Seznámení s     řádem MŠ, viz nástěnka na chodbě
7.Seznámení s     ŠVP, viz nástěnka na chodbě
8.Účast dětí na divadelních a jiných akcích pořádaných MŠ – výjezdy dětí vždy 
na zvážení zákonných zástupců
9.Účast na předplaveckém výcviku – děti předškolního věku (možnost při 
nenaplnění kapacity doplnění dle věku dětmi mladšími)
10.Eko-koutky ve třídách (hlemýždi-oblovka žravá) – alergie (hlásit!!!)
11.Náhradní oblečení, gumáky, pláštěnka, kapesník (papírové ve třídě, látkový 
v oděvu na ven), VŠE PODEPSANÉ!!!
12.Seznámení s     logopedickým plánem v     MŠ – průběžné logopedické chvilky 
během celého dne se všemi dětmi. Se souhlasem rodičů logo-chvilky v malých 
skupinkách zaměřených podle plánů z logopedické poradny individuálně 
zpracovaných na konkrétní dítě.
13.Sdělování jakýchkoliv změn ze strany rodiny – telefonní čísla, bydliště, 
alergie dítěte, úrazy dítěte, vážné životní situace v rodině, které mohou výrazně 
ovlivnit chování dítěte v MŠ, …)
14.Informativní schůzky, např. 2x ročně  - zájem ANO x NE (listopad, březen)
15.Akce
Podzim – pouštění draků (odpoledne na školní zahradě s rodiči, obě třídy)



-podzimní tvoření z přírodnin (tvoření dítě + rodič doma, v MŠ výstava a 
vyhlášení společné pro obě třídy)
-Mikuláš v MŠ (dopolední návštěva nadpřirozených bytostí – zajišťuje ZŠ, obě 
třídy)
Zima – výprava za zvířátky (dopoledne, obě třídy)
-vánoční tvoření a výstava (prostory ZŠ)
-karneval (dopoledne, obě třídy)
Jaro – velikonoční tvoření a výstava (prostory ZŠ)
-čarodějnice (dopoledne, obě třídy)
-besídka ke Dni matek (odpolední program pro rodiče, obě třídy)
Léto – dětský den (dopoledne, obě třídy)
-Den otců (odpolední program pro tatínky a jejich děti, obě třídy)
-loučení s předškoláky (dopolední program, předškoláci)

Průběžně divadelní představení, 4x v MŠ, 3x divadlo Lanškroun (doprava 
linkovým autobusem)
Další akce budou zařazovány dle aktuálních potřeb, přání a nabídky a vždy 
budou rodiče dětí v dostatečném předstihu o akci informováni na webových 
stránkách a na nástěnce mateřské školy.
16.portfolia dětí (během celého roku k nahlédnutí rodičům)
17. vitamínové oslavy
18. fond
19. pozdrav (přivítaní a rozloučení)
20. kartáčky na zuby
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