
Zápis ze schůzky rodičů dětí MŠ Dolákova 598/3 ze dne 1. 9. 2021 

          Přítomni: 

     - pedagogický sbor mateřské školy 

               - účast rodičů – prezenční listina 

               - hosté – za Spolek rodičů pí. Dřímalová Rezková, pí. Bártová 

                           - zástupce zájmové organizace „Kamarád“ pí. Paye   

(seznámení se zájmovými kroužky) 

 

1. Uvítání rodičů, představení pedagogického sboru 

 

seznámení s provozem mateřské školy a školním řádem 

(upozornění na podpisy rodičů se seznámením se Školním řádem v šatnách tříd) 

 

2. Upozornění na platby školného a stravného 

 

školné  - 800,- Kč měsíčně, pozor na změny Variabilního symbolu dětí, každý nový 

školní rok je jiný VS 

č. účtu:171183139/0300 do 15. každého měsíce 

(jméno dítěte, číslo účtu a variabilní symboly – vyvěšeny na nástěnkách v šatnách) 

děti, které půjdou tento rok k zápisu do základní školy a děti s odkladem školní 

docházky školné neplatí 

 

stravného na účet školní jídelny – informace buď elektronicky na www.strava.cz 

nebo po tel. domluvě s pí. Hulešovou 

 

  

3. Zájmové kroužky pro děti  

Spolupráce se zájmovou  organizací „Kamarád“ – vystoupení pí. Paye této organizace 

 - nábory na kroužky budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých odděleních a začnou od 

října, prosíme o přihlášení dětí do kroužků do 24. 9. 2021. 

 

 

 

4. Informace rodičům 

               

 - infekční onemocnění dětí nahlásí rodiče ihned do mateřské školy, pí. učitelky budou 

informovat ostatní rodiče 

- prosíme, sledujte web a nástěnky v šatnách, ne webu důležité informace v sekci 

Aktuality 

- prosíme, sledujte aktuální nařízení vlády a dodržujme platná nařízení – COVID - 19 

 

 

 

 

http://www.strava.cz/


5. Spolek rodičů 

 

 - předsedkyně Spolku pí. Dřímalová Rezková seznámila rodiče s prací a 

hospodařením Spolku  

              Rodiče odsouhlasili příspěvek ve výši 1000,- Kč,  

prosím, zašlete na účet Spolku rodičů – viz webové stránky Spolku, 

do kolonky zpráva pro příjemce napište jméno a oddělení dítěte 

 

 

6.  Volná diskuse, připomínky, dotazy. 

 

Všem dětem, rodičům a kolektivu mateřské školy přeji krásný a veselý školní 

rok. 

 

 

 

                                                                                           

                                               Zapsala:   

                    Jitka Friedlová 

        zástupkyně pro předškolní vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


