
Zápis z rodičovské schůzky 16. 9. 2014 

• přivítání rodičů; 

• poděkování za pomoc při úklidu po rekonstrukci a malování prostor školy 
paní Marešové, paní Meldové, paní Pohůnkové a paní Šádkové;  

• seznámení se školním řádem  

• informace o připravovaných webových stránkách (od poloviny měsíce 
října); 

•  docházka dětí do MŠ do 8.00 hodin, výjimečně do 8.15 hodin; děti, které 
onemocní, omluvit do 8.00 hodin z důvodu odhlášení stravy; 

•  dětem donést do MŠ oblečení na venkovní aktivity a na převlečení 
v případě umáčení (tepláky, bundu, punčocháče, ponožky, spodní prádlo), 
pyžamo měnit dle potřeby, kdo spí celý denně měnit každý týden, kdo spí 
např. dvakrát týdně, měnit jednou za čtrnáct dní); 

• projednat praní lůžkovin z důvodu nedostatku místa sušení prádla 
v prostorách MŠ (1 x za měsíc (dva měsíce) dle potřeby, poslední pátek 
v měsíci vyzvednout lůžkoviny v MŠ; 

 
Návrh nabídky kroužků a aktivit v I. pololetí 

1. Solná jeskyně v Benešově v Pražské ulici. Jedná se o jeskyni s velmi 
vysokým podílem soli z Mrtvého moře. Pobyt v solné jeskyni 
působí blahodárně na horní i dolní cesty dýchací, na kůži, 
metabolizmus organismu, na obranyschopnost organismu atd. Začali 
bychom od 6. října, vždy pondělí.  
Jedna návštěva trvá 45 minut, cena je 40 Kč. Odjezd s dětmi  
autobusem z Petroupimi je ve 14.10, začátek pobytu je ve 14.45, 
v 15.30 si rodiče děti vyzvednou v solné jeskyni. Do solné jeskyně 
se vejde maximálně osm dětí, proto bychom nejdříve začali jezdit 
s první skupinou: Barunka Kondrátová, Alenka Noháčová, Vaneska 
Pohůnková, Alex Topol, Míša Čmelík, Eliška Uhlířová, Nikolka 
Kosová a Dominik Kos. Odsouhlaseno. 

 
2. Taneční kroužek manželů Maršálkových bude v případě zájmu 

probíhat každou od října středu od 10.00 do 11.00 hodin, cena za 
hodinu je 50 Kč, za 10. lekcí 500 Kč. Zájemci jsou zapsáni v listině. 



3. Keramický kroužek tento rok nebudeme organizovat, v rámci 
spontánních her budeme z modelovací keramické hmoty, která 
tvrdne na vzduchu, zhotovovat výrobky.   

4. Od poloviny října bude zahájen kroužek hravé angličtiny. Zájemci 
jsou zapsáni v listině.  

5. Výlet do Ostrova u Louňovic pod Blaníkem na farmu Blaník, kterou 
vlastní Miloš Zapletal, bychom chtěli uskutečnit v měsíci říjnu. 
Odsouhlaseno. 

6. Prosba o toaletní potřeby, kdo je ještě nepřinesl. 
7. Organizace bazárku dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb 

pravděpodobně v měsíci listopadu. Výtěžek z prodeje chceme použít 
například na platbu autobusu. 

8. Oslovit rodiče s prosbou o informaci o případných zájemcích 
hledajících umístění pro své dítě v naší MŠ. 

9. Prodloužení provozní doby zatím není možné. 
10.  Odsouhlasit výši třídního fondu 300 Kč/pololetí, vybrat do 15.10 

2014, třídní fond bude čerpán na divadélka a 1 výlet. Odsouhlaseno. 
11. Pokladníkem třídního fondu byl zvolen pan Tomáš Uhlíř.  
12.  Byli zvoleni dva zástupci z řad rodičů - paní Kondrátová a paní 

Marešová. 
13. Rodiče byli informováni o nabídce preventivního screeningového 

vyšetření zraku dětí (Prima Vizus). 
 
 
 
V Petroupimi 16. 9. 2014                                         Mgr. Hana Nenadálová           

                                                                                       ředitelka MŠ 
 
 


