Zápis z rodičovské schůzky 22.9.2022
Probíraná témata:
•

1) Školní řád
o Seznámení, školní řád je závazný dokument.
o Školní řád naleznete na webových stránkách školy, popřípadě v pořadači hned vedle
vchodových dveří.

•

2) Stravování – cena
o Stravu bereme ze Školní jídelny Přáslavice.
o Cena – celodenní strava stojí 43 kč, bez odpolední svačinky 32 kč.
o Placení zpětně, vždy do desátého dne dalšího měsíce, podle svých instrukcí a variabilního
symoblu na účet ve Fio bance.
o Jídelníček naleznete na stránkách jídelny https://zspraslavice.cz/skolni-jidelna/
o Obědy je možné vyzvednou kdykoliv do 16 hod., pokud ráno donesete jídlonosič jinak pouze
do 12 hodin, poté je nutno dle hygienických norem stravu zlikvidovat.

•

3) Označení věcí
o Vše podepsat, označit, aby si Vaše dítě bezpečně poznalo své věci, popřípadě je poznala p.
učitelka.

•

4) Kroužky
o V řešení, problém sehnat lektory. Pokud o někom víte, ozvěte se.
o Plavání v řešení taktéž.
o Momentálně probíhá nabídla kroužku in-line bruslí, přihláška v MŠ.

•

5) NEMOCI - Právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání
o Školský zákon
▪

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má mateřská škola
povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním
přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1písm. C) školského zákona).

o Školní řád
▪

Zákonní zástupci dítěte jsou mateřskou školou vždy prokazatelně seznámeni se
školním řádem a jsou povinni se jím řídit. Součástí školního řádu je pasáž týkající se
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SLEDOVAT ZDRAVOTNÍ STAV
DÍTĚTE, PŘIČEMŽ PŘI PROJEVECH PŘÍZNAKŮ POTENCIÁLNĚ
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE JEJ NEMOHOU PŘIVÉST DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY. Mateřská škola má povinnosti ochránit děti v mateřské škole

před kontaktem s osobou/dítětem, které má zjevní příznaky potenciálně přenosné
nemoci, předchází tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi, Mateřská
škola má také ve školním řádu zakotvenu povinnost zákonných zástupců sledovat
zdraví dítěte a „vyloučit“ je ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při
závažném a opakovaném porušování těchto povinností může školka ukončit
předškolní vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského
zákona.
o Zákon o ochraně veřejného zdraví
▪

V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, má mateřská škola povinnosti
zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního infekčního onemocnění, od
ostatních dětí a jeho dozor, než si je vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená
zletilá osoba. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEBO JÍM POVĚŘENÁ ZLETILÁ
OSOBA JSOU POVIINI SI PRO DÍTĚ, KTERÉ VYKAZUJE ZNÁMKY
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BEZ ZBYTEČNÍHO ODKLADU PŘIJÍT!

▪

Právnická osoba vykonávají činnosti mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe
odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím zaručila
plnění zodpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.

o Příznaky onemocnění, se kterými dítě do mateřské školy nemůže být přijato nebo bude po
zjištění příznaků izolováno od ostatních a posláno do domácího léčení:
▪

Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

▪

Bolest hlavy.

▪

Zarudlé oči se sekretem nebo bez sekretu.

▪

Bolest ucha.

▪

Bílá rýma s čirým průhledným sekretem, nebo bílá rýma s hustým sekretem.

▪

Zabarvená rýma (žlutá, hnědá, zelená).

▪

Bolest v krku, chrapot.

▪

Suchý nebo vlhký klidový kašel.

o Další příznaky onemocnění, se kterými dítě nemůže být do mateřské školy přijato:
▪

Pokud bere atb nebo je v rekonvalescenci

▪

Teplota den před nástupem do MŠ

▪

Infekční onemocnění s vyrážkou.

▪

Infekční bakteriální puchyřnaté onemocnění kůže.

▪

Infekční zánět spojivek

▪

Opar na rtu, v době, kdy je nalitý puchýřek.

▪

Molusky, virové bradavičky.

▪

Po očkování.

▪

Roupy, vši a jiná parazitální onemocnění.

▪

Den před nástupem do MŠ průjem, zvracení (vysoké riziko přenosu nákazy)

o Dítě s projevy alergie
▪

V případě, že vaše dítě trpí chronickým onemocněním – alergií, která se projevuje
jako rýma, kašel zarudnutí očí, JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLOŽIT
LÉKAŘSKY POTVRZENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE NEBO PEDIATRA.

▪

Potvrzení by mělo obsahovat:
•

Jméno, příjemní dítěte.

•

Pro koho je potvrzení vydáno (pro MŠ).

•

Jak se alergie u dítěte projevuje.

•

VE KTERÉM OBDOBÍ JE DÍTĚ ALERGICKÉ A NA CO JE
ALERGICKÉ.

•

•

Podpis lékaře, který potvrzení vydává.

•

Datum vydání.

•

Potvrzení má platnost 1. školní rok.

6) Fond
o Beze změny, na začátku školního roku rodiče donesou 500,- Kč, tato částka se používá na
placení všech školních akcí, kterých se dítě zúčastní.

•

7) Omluvenky přes stránku/ aplikaci NašeMŠ (www.nasems.cz)
o Předškolák se omlouvá povinně (povinná předškolní docházka), ostatní děti, prosím
stejným způsobem, nebo je tu možnost omluvy telefonicky (585 351 435) či SMS na mobilní
telefon (604 589 531).
o Nutné omlouvat nejpozději do 11 hodin - den předem, kvůli odhlášení obědu v jídelně.
o V případě, že se Vám nelze do aplikace přihlásit oslovte p. učitelku Petru.

•

8) Předškoláci – povinná předškolní docházka
o Řízená činnost probíhá denně.
o Distanční výuka bude probíhat pouze v době, kdy bude MŠ v karanténě, jen pro děti
předškolní -poslední rok před nástupem do ZŠ a jen za podmínek stanovených ve školním
řádě.

•

9) Společné akce
o Vánoční focení série - dne 4.října 2022 od 8:00, série cena 330,-Kč jednotlivec, sourozenci
370,-Kč, info na webu i v MŠ.
o Zahradní slavnost/ zamykání zahrady – akce pro rodiče s dětmi (20.října 2022)
▪

V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do budovy MŠ

▪

Občerstvení – soutěž o nejlepší moučník

▪

Prosím, sháníme dobrovolníky

o Peče celá školka

•

▪

Projektové dny v rámci MŠ, seznámení s pečením, vařením, smažením

▪

Prosím přinést dětem zástěrku

10) Aktuality z MŠ
o Aktuální dění/fotky/akce je sdíleno na našich webových stránkách www.msmrsklesy.cz nebo
v budově MŠ

•

11) Komunikace rodič – učitel
o Máte-li cokoliv, co potřebujete vyřešit není problém domluvit si termín, ne vše je vhodné
probírat mezi dveřmi.

•

12) Diskuze
o Délka provozu v MŠ (10 hodin) od 6:00 – 16:00
o Prázdninový provoz (dle školského zákona)
▪

Uzavření MŠ o Vánocích od 23.12.2022 (pá) – 1.1.2023(ne)

o Způsob předávání informace o částce za obědy

