TŘÍDNÍ SHŮZKA DNE 3.10.2017 OD 16:00 HOD. V BERUŠKÁCH pro všechny třídy
Program:






















Přivítání, představení, poděkování
Otevírání tříd – čipem, telefonem, v 8:30 hod. se třídy uzamykají; při zazvonění do
třídy se vždy představit a říci jméno dítěte, pro které jdete, nepouštět nikoho cizího a
neznámého do areálu školky!! Děkuji.
Adaptace nových dětí – stálá přítomnost rodičů ve výuce ukončena k poslednímu září
Vnější informační systém a Omlouvání dětí – on-line a mobilní aplikace Naše MŠ,
můžete komunikovat s p. učitelkami z Vašich tříd, když dítě omlouváte z obědů,
prosím napsat do omluvenky i zprávu, zda si přijdete pro oběd či nikoliv; postupně
budou spuštěny ostatní moduly – Akce…systém je do prosince 2017 ve vývoji, bude
přehlednější a lépe uspořádán!!
Platby v MŠ – stravné, školné, kulturní akce- dodržovat termíny splatností!!!
Povinné předškolní vzdělávání – obsah vzdělávání k ověření předpokladů pro
dobrou práci v ŽS, povinná účast dětí na vzdělávání 8:30 – 12:30 hod., neplatí o
prázdninách, omluvenky písemně; máme 35+1 dětí.
Individuální vzdělávání – doma, přezkušování, portfolio dítěte, písemný záznam
z pozorování chování a jednání dítěte – navrhovaná opatření; máme 1 dítě.
Odklad školní docházky – je vypracován Plán pedagogické podpory na základě
vyjádření SPC; máme 3 děti.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením a anebo dítě
nadané - s asistentem pedagoga; máme 1 dítě.
Školní vzdělávací program -,,Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku
připomíná“ 2 profilace (zaměření školky) 1. na zdravý životní styl, pohybové a
sportovní činnosti – celoroční projekt Skutečně zdravá škola (usilujeme o bronzovou
plaketu, kdy 2. setkání koordinační skupiny?) a 2. environmentální výchovu – péče o
životní prostředí; vítáme zapojení rodičů do všech aktivit, nápady k různým aktivitám
a činnostem, zajištění besedy, exkurze na zajímavá místa, přednášky…V letošním roce
s podtitulem Staré pověsti české – aktualizace programu pod č. j. 225/2017- viz web
Školní řád – s platností a účinností od 1.9.2017 pod č. j.:224/2017- viz web
Projekty v MŠ – Předplavecký výcvik v Jesenici – 29.9.1.lekce a v Benešově – 1.
lekce 5.12., Školička bruslení ve V. Popovicích začíná ve středu 4.10., Hravé lyžování
v Chotouni – on-line přihlašování na zimu 2018 přihlášky pomocí on-line systému
na www.hravelyzovani.cz od 11.9. do 6.10.2017 Prosím, dávejte dětem všechny
věci, které potřebují, raději podepsané, alespoň iniciálami.
Zapojení rodičů do dění v MŠ – a do vzdělávání dětí, např. výuka angličtiny, besedy
pro děti, návštěvy a exkurze, zajímavé procházky; Vaše nápady a nabídky vítáme 
Akce, výlety – edukace mimo MŠ – účast dobrovolná, rodiče potvrzují podpisem
souhlas s akcí; pokud se nechtějí zúčastnit, bude jim nabídnut náhradní program v jiné
třídě
Just – preventivní zdravotní program proti nachlazení s Eucasolem a tymiánovým
krémem, který máte v každé šatně k dispozici pro své dítě, každé ráno můžete



aplikovat na hruď nebo čelíčko. Eucasol má ve třídě k dispozici p. učitelka, která
postřikem do třídy, ráno nebo před odpočíváním, zpříjemňuje prostor, 40,-Kč/dítě.
Škola v přírodě – 1. podzimní škola v přírodě ve Stradonicích u Nižboru aneb po
stopách našich předků, termín: 9. – 13.10.2017 , cena 1.200,- ubytování + strava+
pitný režim, 300,- doprava + 500,-kapesné, pojištění, zdravotník, doprovod, vstupné
do skláren=celkem 2.200,-Kč; Kapacita 46 lůžek, na 10 dětí 1 dospělý zdarma;
http://www.klamovka-stradonice.cz/nabidka-pro-skolky-a-skoly/ Dejte dětem s sebou
baterku, nejlépe čelovku a masku na závěrečný maškarní karneval! Jupííí, už se
těšíme!!! 

Děkuji za hojnou účast a těším se na další spolupráci!!!   
V. Kunická

