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Členská schůze „Klubu rodičů“ dne: 21. 09. 2021 

 

Přivítání rodičů p. Soňou Kikovou.  

Představení všech zaměstnanců MŠ:  

Ve třídě Rybičky – p. uč. Bc. Pavlasová Magda a p. uč. Bordovská Martina, 2 asistentky pedagoga           

Mgr. Mrógalová Marie a p. Ondračková Miroslava. 

Ve třídě Žabičky – zástupkyně ředitelky pro MŠ p. Kiková Soňa, Bc. Tomančáková Zuzana a asistentka 

pedagoga p. Karásková Hana. 

Ráno, při scházení dětí, je ve velké třídě p. ředitelka Mgr. Racková Ilona.  

Školnice p. Gajdošová Martina, uklízečka p. Štetiarová Eva, na výdej stravy p. Bartková Markéta. 

Zapisovatelka dnešní schůzky – Bc. Vrábelová Veronika 

 

Poděkování rodičům, zvláště za přístup při distančním vzdělávání a „Klubu rodičů“ za stále aktivní 

přístup i v nepříznivých situacích. 

 

INFORMACE PŘEDSEDKYNĚ KLUBU RODIČŮ O AKCÍCH RODIČŮ PRO DĚTI: 

                     - Předsedkyně Klubu rodičů – paní Kaucká Silvie – zhodnocení minulého roku, představení  

                       akcí pro rok 2021/2022  

                     - Schválení členského příspěvku 200,- Kč – platba bezhotovostně na účet Klubu rodičů. 

Dobrovolný příspěvek 300,- Kč se v tomto roce vybírat nebude.  

Placení divadel aj. bude vždy až dle účasti dítěte na dané akci. Platba bude vybírána 

zpětně paní učitelkou.  

                      

HOSPODAŘENÍ ZA ŠK. ROK 2020/2021 A ROZPOČET NA ROK 2021/2022 

- Seznámení s hospodařením za šk. rok 2020/21 a s počátečním stavem rozpočtu na 

aktuální šk. rok 2021/22. Více o hospodaření naleznete na FB Klub rodičů při ZŠ a MŠ 

Lučina, z. s. 

-  Akce, které byly uspořádány - Sbírání kódů 

                                                 - Chyťte jelena 

                                                 - Pohádková cesta aj.  

- Financovány byly dárky na Vánoce, šerpy a knihy pro předškoláky, dort pro prvňáčky, 

skákající hrad. Více o financování viz. FB 

- Plánované akce v roce 2021/2022 – Lampionový průvod, karneval MŠ, školní ples 

- Možnost zapůjčení skákacího hradu za poplatek 500,-/ den – možnost zapůjčení u p. 

Mojžíškové v drogérii. Více informací opět na FB stránkách Klub rodičů při ZŠ a MŠ 

Lučina, z. s. 

 

Obsah:    

               1) Informace o zápisu. 

               2) Organizace šk. roku 2021 /2022. 

               3) Organizace MŠ. 

               4) Školní řád, provozní řád, vnitřní řád, úplata MŠ. 

               5) Sběrové akce (papír - 2 x ročně, plastová víčka, baterie.) 

               6) Platby: stravné a „úplata MŠ“ (školné). 

               7) Různé. 
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Ad 1) Zápis do MŠ proběhl ve čt 6. 5. 2021 – celkem bylo podáno 20 žádostí, dle kritérií bylo vyhověno  

         11 žádostem.  

         K 1. 9. 2021 nastoupilo do MŠ celkem 12 nových dětí. 

         MŠ je dvojtřídní s celkovou kapacitou 48 dětí.  

         Malá třída Žabičky má 20 dětí (6 děvčat a 14 chlapců) ve věku 3 – 5 let z tohoto počtu je 11 nově  

         přijatých. 

         Velká třída Rybičky - dětí 28 ve věku 4,5 – 6 let (11 děvčat a 17 chlapců – 1 nově přijato) –    

         22 dětí je předškolních.  

         V MŠ není žádné volné místo, kapacita MŠ se NESMÍ překročit.  

         Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. r. 2022 / 2023 se uskuteční 4. dubna 2022.  

              V případě, že rodiče zvažují odklad nástupu svého dítěte do 1. třídy, měli by co nejdříve  

              navštívit/kontaktovat pedagogicko – psychologickou poradnu.                                                          

              K zápisu by již měli mít potřebné dokumenty z PPP. 

         Zápis do MŠ pro šk. r. 2022 / 2023 proběhne 5. května 2022.  

       

Ad 2) Organizace šk. roku je vyvěšena v šatně na nástěnce a na webových stránkách školy.  

Na děti s povinným předškolním vzděláváním se tato organizace vztahuje.  

UPOZORNĚNÍ na vyhlášené ŘEDITELSKÉ VOLNO pro ZŠ a přerušení provozu MŠ 

z technických důvodů – 27.09.2021.                                                                                                                                                                                                                                   

Zájem rodičů o provoz MŠ o hlavních prázdninách je zjišťován dva měsíce předem a poté 

projednáván se zřizovatelem. Delší provoz nemůže být z organizačních, technických a 

provozních důvodů – opravy, úklid, zákonné čerpání dovolených, volna.  

V r. 2022 bude omezený provoz MŠ od 1.7. do 22.7.2022. 

 

Ad 3) Organizace MŠ – provoz MŠ je od 6.30 – 16.30 h, informace o MŠ, akcích a fotografie najdete na  

           webových stránkách školy  www.zs-lucina.cz.  

Vchod do školy je zezadu u tělocvičny. NUTNO ZVONIT na bzučáky jednotlivých tříd.                             

Do 7.30 se všechny děti scházejí ve velké třídě, poté mladší děti odcházejí do malé třídy a od 

15.15 hodin jsou opět všechny zbývající děti ve velké třídě. 

Příchod do budovy školy je do 7.30 hodin.  

Při vstupu do budovy nesmí ZZ vpouštět žádnou jinou osobu! Pokud ji chce pustit a nezná ji, 

zeptá se kdo je a pro koho jde a tuto skutečnost nahlásí nejbližšímu zaměstnanci ZŠ a MŠ.                     

Jestli ZZ vpustí cizí osobu do objektu školy, je to na jeho zodpovědnost!!!!  

Šatny jsou v suterénu školy. 

V šatně dbají ZZ na bezpečnost svých dětí. 

Ve společných prostorách budovy školy nosí i děti MŠ ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst. 

ZZ MUSÍ PŘEDAT DÍTĚ osobně učitelce nebo jinému pověřenému zaměstnanci MŠ – u  

„lítaček“.  Nesmí ho pouštět po budově školy samotného nebo v doprovodu sourozence!!! 

NUTNO ZAPISOVAT dřívější odchody dětí domů do sešitu. 

 

Pro vyzvedávání nezletilým dítětem je formulář, který musí být vyplněn, jinak dítě nebude 

předáno. 

 

Děti s povinným předškolním vzděláváním mají omluvné listy, do kterých se zaznamenává absence. 

Letos jsou ve formě „žákovských knížek“. 

 

Informace o dětech zákonný zástupce x učitelka – nepodávají se ráno při předávání, ale až při 

vyzvedávání dítěte. Nebo si ZZ telefonicky domluví s učitelkou pevný termín.  
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Školní vzdělávací program „Zvídavé pramínky“ (ŠVP) je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj 

dítěte. Tento školní vzdělávací program je platný od 01. 09. 2021.  

V ŠVP jsou provedeny změny, které vyplývají z novelizace školského zákona a zohledňují také nově 

epidemiologickou situaci. 

Každá třída má zpracován vlastní třídní vzdělávací plán – TVP, který má svá témata s různou délkou 

plnění a náročností podle specifik a věkového rozložení ve třídě.  

 

Pokud dojde k uzavření MŠ z epidemiologických důvodů, budou se předškolní děti vzdělávat 

distančním způsobem, formou off-line. 

 

Informace p. uč. Pavlasové a p. uč. Bordovské o průběhu výchovně – vzdělávací práce ve třídě 

„Rybičky“ – letos je 22 dětí s povinnou předškolní docházkou. ke vzdělávání je využíván pracovní sešit 

„Půjdeme do školy“. 

Žádáme rodiče, aby učili své děti používat příbor při jídle i doma (v MŠ je to automaticky). 

 

Spolupracujeme se zřizovatelem, ZŠ, Klubem rodičů, Klubem důchodců, SDH, obecní knihovnou, 

zahrádkáři, rybáři, myslivci, s místními včelaři.  

Tato spolupráce se bude odvíjet podle aktuální epidemiologické situace. 

Při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí spolupracuje MŠ s odborníky – PPP, 

SPC v Ostravě, klinickým logopedem v SPC OV – p. Mgr. Kuráňovou.  

Pochvala rodičům, kteří své děti vedou logopedické prevenci. 

 

O našich akcích se více můžete dovědět na webových stránkách školy nebo v „Lučinském zpravodaji“ 

v příspěvcích. 

Nadstandardní aktivity nejsou žádné. Musely by být až po 16.30 hodině, řídíme se stanoviskem ČŠI.   

Letos vše také omezuje epidemiologická situace. 

 

Ad 4) Školní řád, Vnitřní řád, Provozní řád, směrnice „Úplata MŠ“ – povinnosti, ale i práva rodičů  

            a dětí – POVINNOST ZZ seznámit se. 

            VŠE je zveřejněno na webových stránkách školy – www.zs-lucina.cz 

 

!!! - povinnost rodičů hlásit změny v osobních údajích (stav, bydliště, telefon, pojišťovna).  

Vzhledem k GDPR je uchování těchto dat ještě přísnější. Rodiče formulář GDPR vyplnili. 

 

Rodičům doporučujeme seznámit se s „Konkretizovanými očekávanými výstupy“, které 

stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, které by měly děti dosáhnout při vstupu do 

základního vzdělávání (předškoláci) a „Desaterem pro rodiče předškolních dětí“ – vše je 

dostupné v elektronické podobě na webových stránkách školy.  

         

Ad 5) Sběrové akce (papír – 2 x ročně, platová víčka, baterie), také sbíráme přírodniny, kameny,  

            dřevěná prkénka do dílny na zatloukání hřebíků a jiný odpadový, netradiční materiál apod. 

 

Ad 6) Platby: 

Stravné – bezhotovostně platebním příkazem z účtu – jednorázovým nebo inkasním převodem – na 

účet školy č. 19-3767980247/0100 do 15 – tého dne dalšího měsíce.  

Cena stravy – 6-letí - 45,-Kč, 7-letí 47,-Kč,  

Odhlašování nebo přihlašování den předem, v den odhlášení je možnost odebrat stravu (za 

dotovanou cenu). Tzn. ráno můžete přinést jídlonosič do výdejového okénka a v době od 11 do 11.30 

bude v něm oběd připraven.  
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Další dny, které budou neodhlášeny, bude účtována za plnou cenu.  

Odhlašování dětí se provádí u vedoucí školní jídelny p. Kričfaluši Lucie – 558661886 nebo u                 

p. kuchařek 774713660.  

NE emailem!!!!  Předem také v MŠ.  

 

Školné – úplata:  300,-Kč-/měs. do 15 - tého dne v daném měsíci – bezhotovostně – trvalým 

příkazem na účet školy č. 19-3767980247/0100.   

Do poznámek uvést jméno dítěte, tř. MŠ a účel platby 

Předškolní děti ze zákona úplatu neplatí, ani děti s OŠD! 

Často se loni muselo dávat rodičům avízo, že nemají zaplaceno!!! 

 

Ad 9) Různé: 

- probíhající rekonstrukce tělocvičny a z ní vyplývající různá omezení – prosíme o trpělivost 

- aktualizace údajů (tel. číslo, bydliště, emailové adresy apod.) povinnost ZZ 

- zapojení do projektu „Se Sokolem do života“ – účastnický poplatek za dítě – 20,- Kč 

- 11.10. FOTOGRAFOVÁNÍ „Pohoda Vánoc“ – zapsat zájem 

- pokud bude výskyt vší, rodiče budou okamžitě informováni 

- nemocné děti NESMÍ do kolektivu 

- označit věci a papuče lihovým fixem značkou, přišít poutka k pyžamkům!!!!!              

  Raději VŠE PODEPSAT.   

- do pytlíku v šatně NÁHRADNÍ VĚCI – tričko, ponožky, tepláky, slipy/kalhotky (i do tašky v ložnici)  

  SLEDOVAT VÝVOJ POČASÍ!!!  

- logopedické vady, včas navštěvovat logopedku – doporučujeme rodičům nepodceňovat, v případě    

  zájmu dáme kontakty 

- aktuální informace pro rodiče jsou vyvěšovány v šatně – ČTĚTE! 

  Dále na webových stránkách a zasílány do emailů rodičů. 

 

Kulturní akce a jiné akce MŠ: 

 

2021 

20. 09.   Návštěva výstavy zahrádkářů 

21. 09.   16 hod schůzka s rodiči 

24. 09.   OČMU – POPLACH, evakuace školy. 

27. 09    Přerušení provozu MŠ 

30. 09.   Div. Vl. Krakovkové 

01. 10.   Drakiáda 

04. 10. – 15. 10. – Sběrové týdny 

11. 10.   Fotografování na Vánoce 

27. 10. a 29. 10. – podzimní prázdniny – omezený provoz MŠ 

04. 11.    9 hod.  div. Dan Taraba 

05. 11.    Bludičky – lampiónový průvod  

11. 11.    sv. Martin  

04. 12.    Vánoční jarmark 

06. 12.    Mikulášská nadílka 

09. 12.    Div. Smíšek 

14. 12.   16 h besídka Žabičky + dílničky 

16. 12.   16 h besídka Rybičky + dílničky 
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2022 

 

03. 01.   Po Vánocích do školky 

21. 01.   Karneval  

22. 01.   Discoples „Klubu rodičů“ 

24. 02.    Div. Dana Taraby 

14. 03. – 20. 03. jarní prázdniny – omezený provoz MŠ 

   ? 03.    Návštěva knihovny 

04. 04.    ZÁPIS do ZŠ 

12. 04.    Velikonoční jarmark + dílničky 

               Den Země – sběrný dvůr 

05. 05.    ZÁPIS do MŠ 

19. 05.    Kouzelník Aleš Krejčí – ke Dni matek 

04. 06.    Lučinské radovánky 

14. 06.    Výlet – Bílá 

29. 06.    Mobilní dopravní hřiště 

 

Prázdninový omezený provoz MŠ – 01. 07. – 22. 07. 2022. – pouze na jednu třídu 

Přivítáme pomoc rodičů při organizování akcí MŠ a také náměty na zajímavé akce, výlety apod. 

 

 

 

V Lučině 21. 09. 2021                                                        Zpracovala: Soňa Kiková 

                                                                                                        zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 

                                                                                           Zapsala: Bc. Veronika Vrábelová                            


