
Zápis z informativní schůzky nově přijatých rodičů dne 14.6. 2021 
 
1.  
Poděkování za důvěru naší škole. Pracujeme podle osobnostně orientovaného Modelu Evy 
Opravilové. Doplňujeme rodičovskou výchovu, nepřevychováváme, ale snažíme se vytvářet 
pohodové prostředí pro děti a zaměstnance školy. 
Naše škola je šestitřídní, dvě třídy mají polodenní provoz, spojují se na odpolední spánek. 
Provoz na jednotlivých oddělení je různý, při onemocnění pedagogů se snažíme o šetrné 
zabezpečení provozu. Motto školy – všechny paní učitelky jsou bobří, nefixovat se na jednu či 
dvě osoby. Podrobné informace i přehled o potřebných administrativních úkonech ohledně 
placení získáte na plenární schůzi a následných třídních setkáních 7.9.2021. Vždy se snažíme 
informovat pomocí cedulí na dveřích a v šatnách. Přehled akcí je na webu, ale aktualizovaný 
je vždy na jednotlivých třídách.  

 
2. 
Adaptace: postupná dle potřeby dětí, první týden jen dopolední provoz. Děti po tento týden 
nechodí ven, vyzkoušený postup pro rychlou adaptaci. 
 
3.  
Oblečení do školky a vybavení je na nástěnkách a součástí školního řádu. Jedná se o náhradní 
prádlo. V pondělí si děti přináší pyžamo a mají ho po celý týden. Spánek je na jednotlivých 
třídách individualizován dle potřeba věku dětí. Vycházky jsou za každého počasí, je to třeba 
mít na zřeteli. (pláštěnky, holiny apod.) Pouze silný déšť a mráz jsou důvodem k omezení 
vycházky. 
 
4.  
Je třeba se seznámit se školním řádem, hlavně při nedonášení cenností, pantoflí a postupu při 
onemocnění. Prosíme o zodpovědné chování rodičů při posuzování zdravotního stavu a jeho 
docházky do MŠ. Zpřísněná pravidla jsou vzhledem k pandemické situaci. Dodržování 
pravidel GDPR při poskytování informací je samozřejmostí pro obě strany. 
Rozmyslet souhlas s fotografiemi, mlhováním, apod. Zapojení do kroužků až v prostřední 
věkové kategorii. Nadstandardní akce jako plavecký výcvik, keramika a výuka angličtiny je 
zabezpečována pro předškolní třídy především v odpoledních hodinách. 

 
5. 
Spolupráce s rodiči byla vždy dobrá a často neformální, ceníme si nejen finančních darů, ale i 
pomoci při péči o zahrádku či účasti na řadě akcí, které si jednotlivé třídy připravují. 
Celoroční téma plánování bude předmětem schůzek. Snažíme se o kvalitní a kvalifikovaný 
pedagogický sbor a zaměření tříd odpovídá zájmům jednotlivých učitelek. Na všech třídách je 
ale zabezpečována výuka všech oblastí. 
Jste první ročník, který bude moci plně využívat rekonstruované zahrady a venkovních 
učeben.  
 
Těšíme se na Vás a doufáme, že již všechny tradiční společné akce budou moci býti 
realizovány a bude se vám v mateřské škole U Bobříka dobře dařit. 
 
                    
                                              Za pedagogický kolektiv: 

       Jana Kafková – ředitelka školy 


