
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 21. 1. 2015  
 
Hodnocení I. pololetí 
 
Říjen – výlet do Ostrova u Louňovic pod Blaníkem 
 
Listopad – Oslava Martinského posvícení spojeného s minibazárkem hraček a dětského 
oblečení 

- poděkování rodičům za účast, a také za to, co si nakoupili a přispěli tím dětem na 
úhradu divadélka a cestovného do solné jeskyně  

- vyzvání rodičů k větší návštěvě společných akcí 
- výtěžek z akce byl 1640,- Kč, z výtěžku bylo uhrazeno cestovné 300,- Kč do solné 

jeskyně do Benešova, 300,- Kč uhradíme cestovné do solné jeskyně v měsíci březnu, 
kdy bude jezdit druhá polovina dětí.  

- zbytek peněz použijeme na úhradu dětského představení divadélka Koloběžka 
(pohádka O princezně Kolobejdě – úterý 27. 1. 2015 a na částečnou úhradu téhož 
divadélka 17. března - pohádka Na návštěvě v Broučkově). 

 
Prosinec – Mikulášská nadílka 

- poděkování paní Janouškové a panu Matouškovi za přípravu masek a ujmutí se role 
Mikuláše a čerta.  

 
Plánované aktivity na II. pololetí šk. roku 2014 - 2015 
 
27. 1. 2015 pohádka O princezně Kolobejdě (divadlo Koloběžka) 
 
28. 2. Maškarní karneval pořádaný společně s obcí Petroupim   
 
Březen nebo duben -  návštěva divadla GONG v Praze – vstupné 100,- Kč, autobus bude 
hrazen z třídního fondu (přibližně 5000,- Kč)  
 
17. 3. 2015 pohádka U nás v Broučkově 
 
Březen – duben 6 x návštěva solné jeskyně  
 
Duben – vlakem do Vlašimi - PARAZOO Vlašim, návštěva vlašimského parku, možnost 
oběda v zámecké restauraci 
 
Květen – návštěva Konopiště, jízda ekovláčkem, růžová zahrada, procházka v parku, 
zmrzlina 
 
Červen – rozloučení se školním rokem, opékaní špekáčků na zahradě MŠ 
 

Projednáno s rodiči 
 

• Docházka o jarních prázdninách 16. 2. – 20. 2. 2015 - průzkum 
 

• Docházka 30. 1. 2015 (pololetní prázdniny)  - průzkum 
 



• Třídní fond 300,- Kč – odsouhlasen 
 

• Navýšení platby stravného z 27 na 30 Kč/den - odsouhlaseno 
 

• Nabídka úrazového pojištění dětí 
 

• Donést kapesníky, nejlépe v krabici 
 

• Přinést dětem náhradní oblečení, obuv na venkovní aktivity (podepsané) 
 

• Docházka do 8 hodin, v případě absence omluvit dítě do 8 hodin 
 

• Omezit nošení hraček do MŠ 
 

• Navštěvovat pravidelně webové stránky 
 

• Zápis dětí do MŠ bude 22. 4. 2015 od 8 do 16 hodin. 
 
Pokladník MŠ, pan Uhlíř, seznámil rodiče s čerpáním třídního fondu. 
 
Diskuze 
 
 
V Petroupimi 26. 1. 2015                                                                Hana Nenadálová                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


