
ZÁPIS ZE SCHŮZE RODIČŮ – 2. 10. 2019
1. INFORMACE K ORGANIZACI A PROVOZU MŠ

• třídy od září 2018 rozděleny podle věku na starší (Sluníčka) a mladší (Berušky) děti

• od září 2019 vedoucí učitelka Nela Hrazdirová, DiS. 

• učitelky ve třídě Berušek: Piňosová Markéta, Niklová Simona

• učitelky ve třídě Sluníček: Pernicová Radmila, Hrazdirová Nela

2. AKCE MŠ 

Hudební dílna s logopedickými prvky 

Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková z Filharmonie Brno nám v září představily hudební 
programy. Děti ze třídy Sluníček se zúčastnily programu s názvem „Hudební dílna s 
logopedickými prvky“.

Přednáška „Máme rádi zvířata“

Naše školka vyhrála projekt vyhlášený Státní veterinární správou. Paní Baráková ze Státní 
veterinární správy Jihomoravského kraje dětem hravou formou představila, jak správně 
pečovat o zvířata a jak se zachovat, když zvířata někdo týrá. 

Polytechnická výchova v MŠ 

Po celé ČR vznikl projekt Malá technická univerzita pro MŠ i ZŠ (viz.leták)

Termíny lekcí u nás v MŠ: 1.10. 2019, 21.10., 13.11., 27.11., 9.12., 15.1. 2020, 29.1., 12.2.

Další akce:

Říjen

• 19. 10. 2019 - Pohádkový les

Listopad

• 5. 11. 2019 - Beseda s Adolfem Dudkem

• 30. 11. 2019 - Rozsvěcování vánočního stromu – program dětí z MŠ a ze ZŠ

Prosinec

• Mikulášská nadílka v MŠ – 5.12. ve čtvrtek, balíčky z TF, cena cca 30 KČ za 
balíček, zajistí pí. Kuncová

• Vánoční setkání s rodinou (Sluníčka, Berušky)

Leden/Únor

• Karneval



• Divadlo pro děti/ preventivní program pro děti

Březen

• Ekologický slabikář pro začátečníky – termín bude upřesněn

Duben

• Zápis dětí do ZŠ

• 23. 4. 2020 - Výukový program „Babiččina zahrádka“ - středisko Rozmarýnek

(pouze předškoláci)

• Ples ZŠ a MŠ Rudice – 25. 4. 2020

Květen

• Zápis dětí do MŠ

• Oslava Dne matek

• Fotografování dětí – firma PHOTODIENST, placeno z TF

• 19. 5. 2020 – Divadlo Šikulka, pohádky č. 13

Červen

• Oslava Dne dětí – sportovní dopoledne pro děti

• Návštěva cukrárny

• Loučení s předškoláky, spaní v MŠ + program s Hasiči – předpokládané termíny 
v týdnu od 15. 6. nebo od 22. 6. 2020

• Školní výlet – návrh Divadlo Brno 

3. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – nabídka na Vánoční fotografování, přihlašování a 
veškeré informace na informativní nástěnce. Termín fotografování je v jednání 
(listopad 2019).

4. KROUŽKY v MŠ 

• Angličtina

• Zdravé pískání na flétnu

• Zumba s Anetou

• Náboženství



• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky od ledna 2020 – pouze pro 
děti před vstupem do ZŠ. Celkem bude 10 lekcí – 5 lekcí v MŠ, 5 lekcí v ZŠ. 
Termíny budou upřesněny. 

5. PRÁZDNINY 

Podzimní prázdniny připadají na 29. a 30. 10. 2019 (úterý, středa), v pondělí 28.10. Státní 
svátek. Provoz bude z ekonomických důvodů na jednu třídu, pokud bude přihlášených více 
než 10 dětí. V případě menšího počtu bude provoz MŠ uzavřen.

Vánoční 23.12.2019 – 3.1.2020 provoz MŠ od 6. 1. 2020 (pondělí)

Pololetní 31. 1. 2020

Jarní 17. 2. - 23. 2. 2020

Velikonoční 9. 4. 2020

Letní 1. 7. - 31. 8. 2020

6. TŘÍDNÍ FOND MŠ 

V týdnu od 23. 9. 2019 proběhlo vybírání záloh do třídního fondu. Třídní fond slouží na 
kulturní akce pro děti (divadla, koncerty, výchovně vzdělávací programy pro děti). Přehled 
čerpání k nahlédnutí v MŠ. 

7. PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (předškoláci)

• zápis do ZŠ – duben 2020

• od ledna 2020 – ESS pro předškoláky, 5 lekcí bude probíhat v MŠ, 5 lekcí v ZŠ.

• důležité jsou všechny tři oblasti školní zralosti: tělesná, duševní a sociální

• rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky-  zdokonalování jemné motoriky je důležité 
pro rozvoj grafomotoriky, manipulace s drobnými předměty (stavění z drobných 
stavebnic, navlékání korálků, vytrhávání z papíru apod)

• u rozvoje grafomotoriky dbáme na:  správný úchop tužky, správné držení těla, 
uvolněnou ruku 

• s grafomotorikou souvisí i vizuomotorika -  motorika očních pohybů. Dítě má být 
schopno vizuomotorické koordinace, tedy souhry ruky a oka. Nejvhodnější jsou 
jednotažná cvičení, kdy dítě musí sledovat očima linii čar a plynule je obtahovat.

• komunikační schopnost (řeč) - dítě by mělo umět správně vyslovovat všechny 
hlásky ještě před nástupem do ZŠ (logopedie), mělo by mít dostatečně rozvinutou 
slovní zásobu a řeč by měla být gramaticky správná



8. ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ, SEBEOBSLUHA

• je potřeba vést děti k co největší samostatnosti při oblékání a osobní hygieně, zvyšovat 
sebevědomí dítěte 

9. NEMOCNOST DĚTÍ V MŠ

• Z důvodů velké nemocnosti a opakujících se onemocnění dětí prosíme rodiče, aby byli 
důslední a nedávali nemocné děti do MŠ (školní řád). Projednáno s ředitelkou ZŠ a 
MŠ. 

• Projednána anonymní připomínka rodiče o spojování tříd (dětí) v době nemocnosti. 
Děti se spojují v případě velké nemocnosti, kdy je méně než 50 % dětí 
z ekonomických a provozních důvodů. Děti mají režim dopoledne oddělený – 
výchovně vzdělávací program mají Sluníčka a Berušky zvlášť, společně mají 
stravování a odpolední odpočinek.

10. SPONZORSTVÍ 

Prosíme rodiče, kteří mají možnost a chtějí přispět finančním darem do MŠ o sponzorství. 
Vybrané finance slouží na Vánoce (hračky) pro děti v MŠ. 

V termínu říjen-listopad, pro více informací či v případě zájmu kontaktujte Nelu Hrazdirovou.

11. ŠKOLNÍ ŘÁD – projednáno seznámení se se školním řádem, ŠVP a TVP 
(informativní nástěnka + webové stránky ZŠ a MŠ – sekce dokumenty MŠ)

12. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY RODIČŮ

• zamykání spojovacích dveří v MŠ – k projednání s ředitelkou ZŠ a MŠ

Schůze se zúčastnilo 13 rodičů.

dále: 

Mgr. Lenka Klaibová

Nela Hrazdirová, DiS. 

Radmila Pernicová

Markéta Piňosová

Simona Niklová

Zápis udělala: Nela Hrazdirová, DiS. 




