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Schůze SRPŠ 10. 10. 2022 

Náměty k diskuzi: 

• Plavecký výcvik ve 2. pol. - kolik dětí musí být přihlášených, aby se konal? Pokud nebude 
kapacita naplněna, jsou nějaké další možnosti, jak kurz zrealizovat? Několik rodičů je 
nespokojeno s nabídkou odpoledních kroužků ve třídě Motýlků (diskuse s panem ředitelem 
již proběhla) a velmi by ocenili, aby se konalo alespoň plavání. 

• Odpověď vedení MŠ: Chceme rodičům ve třídě Motýlci vyjít s plaveckým výcvikem ve 2. 
pololetí školního roku vstříc. Víme, že letos je o něj u některých rodičů opravdu velký zájem. 
Pokusíme se to zajistit tak, aby předškolní děti z Motýlků na plavání mohly docházet bez 
ohledu na počet přihlášených. 

• Omlouvání dětí prostřednictvím formuláře na webu školky. Lze nastavit prosím tak, aby rodič 
obdržel nějaké potvrzení, že vše proběhlo v pořádku a dítě je omluveno? Návrh řešení – do 
formuláře přidat e-mailovou adresu rodiče, na kterou by se zasílalo potvrzení. 

• Rodiče nemusejí mít obavy, prozatím nevíme ani o jednom případu, kdy by se omluva 

„ztratila“ a nebyla doručena. 😊 

• Úpravy webového formuláře však provádět nebudeme - od příštího školního roku 
přecházíme na komunikační platformu Twigsee, která kompletně změní způsob komunikace 
naší mateřské školy s rodiči. Přes onu platformu budou učitelky komunikovat s rodiči, zasílat 
fotografie a videa, dělat ankety atp. Rodiče přes Twigsee budou omlouvat děti. 

• Již jsme měli schůzku s jednatelem společnosti Twigsee a byli jsme nadšení. Přes tuto 
platformu bude dále např. probíhat i zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, budeme jejím 
prostřednictvím evidovat děti jakožto strávníky, učitelé budou v on-line prostředí zapisovat 
do třídní knihy atd. 
 

• Nemocné děti ve třídě - téma, které se myslím opakuje každý rok. Upřímně nevím, jaké to má 

řešení, ale minimálně zopakování principu, kdy nedávat dítě do školky, by bylo opět vhodné. 

Děkujeme!!!! 

• Děkujeme za podnět. Nemocné děti do MŠ opravdu nepatří. Dochází pak k rychlému šíření 

různých onemocnění. Na rodiče v tomto směru apelujeme. V případě, že se dítěti nemoc 

projeví během dne, učitelky okamžitě volají rodičům, aby si dítě vyzvedli. 

 

• Fotogalerie na stránkách - bylo by možné nahrávat fotky včetně tzv. "EXIF" dat? To jsou 

informace uložené ve fotce, které říkají např. datum pořízení a orientaci fotky (na výšku/na 

šířku). Úplně nejlepší způsob bylo sdílení fotek přes Google Fotky, jak to dělala v Žabičkách 

paní učitelka Dominika (děkujeme!). Fotografie od příštího školního roku budeme posílat 

prostřednictvím Twigsee. Tatínkovi, který podnět zaslat bych doporučil, aby se obrátil na paní 

učitelky ze třídy, kde se vzdělává jeho dítě a požádat o předání fotek na USB disku. 😊 

 

• Byl bych rád, kdyby školka zajistila pro děti pitný režim jinak než nošením vlastních lahví s 

pitím do MŠ. Zřejmě jde pouze o zajištění odpoledního pití, pokud jsou děti venku na hřišti 

školky, ale i tak... (doslovný přepis) 

• Nošení vlastních lahviček se tak nějak vžilo s dobou „covidovou“. 

• Naopak vím, že někteří rodiče by nošení lahviček rádi zachovali. 
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• Rád bych toto ponechal v řešení jednotlivým třídám. Paní učitelky o tom budu informovat a 

požádám třídní zástupce, aby oslovily paní učitelky i rodiče ve třídě. V každé třídě může být 

nošení lahviček nastaveno individuálně. 

• Jinak pitný režim dětí, celodenně, je samozřejmě zajišťován. Pokud dítě lahvičku nepřinese, 

v žádném případě to neznamená, že nedostane pití! 

• Na zahradě MŠ je pítko, které je však od podzimu odpojené, nicméně na jaře bude zapojeno 

a dětem bude k dispozici. Odpojeno bylo pouze kvůli Covidu. 

 

• Zavedení aplikace Twigsee – podobná bakalářům, komunikační systém v rámci mateřských 

škol viz. školka Albrechtická 

 

• Odpověď viz výše.  

• MŠ Albrechtická využívá základní verzi Twigsee. My plánujeme kompletní verzi. To, že 

Twigsee budou mít obě MŠ je náhoda, já i paní ředitelka Muchková jsme to plánovali 

nezávisle na sobě.  

 

Pochvaly:  

1. Od Žabiček přes Broučky po Sluníčka jsou všechny paní učitelky úžasné! Náš syn není z těch, kteří 

by zvládali změny jednoduše, takže je pro něj vždy obtížnější přejít do nové třídy. Teď ale naposledy 

třeba paní učitelka Bára tak moc hezky pomohla, když synovi řekla, "jak to ten den bude". Zdá se to 

jako drobnost, ale moc to pomáhá. A těch hezkých drobností je spousta. MOC děkujeme! :) 

2. Komunikace je základ a ve školce funguje na jedničku. Ať už komunikace s učitelkami (Whatsapp 

skupiny jsou super) nebo ředitelem. Všichni jsou vstřícní a mají vždycky zájem na tom jakoukoliv 

situaci vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných. 

3.  Až teď v předškolácích si plně začínáme uvědomovat, jak propracovaný je školní vzdělávací 

program. Příprava dítěte na školní docházku je za nás perfektní a už začínáme chápat ty "recenze", že 

se v první třídě ve Kbelích pozná, jestli dítě chodilo do školky Letců nebo jinam. 

4. Další velká pochvala - Skvělá nová zahrada, přístup pana ředitele, nejlepší paní učitelky, výborná 

kuchyně ..:-) 

5. Velké poděkování a pochvala pro paní učitelky, děti zvládly přechod do předškoláků skvěle, a to i 

díky nim. Možná prosba o korigování záměrného šišlání, ale je jasné, že tak děti činí často jen mezi 

sebou, když je paní učitelka nemůže slyšet :-). Děkujeme též za skvělou komunikaci napříč školkou, 

milou a přátelskou atmosféru, úsměvy všech zaměstnanců a skvělou kuchyni. 

6. Moc se nám líbí nově vytvořené sekce ve třídě pro děti. A zapálení paní učitelek. Děkujeme!! Jako 
každý rok, oceníme vynechání odměn v podobě bonbonů za cokoliv, ale to nevím zda je v Kočičkách 
aktuální :-) 

Za pochvaly, milí rodiče, moc děkujeme. 😊 Mně i mým kolegyním to dělá velkou radost! 

Rád bych poděkoval rodičům za vyplnění evaluačního dotazníku spokojenosti s mateřskou školou na 

konci školního roku 2021/2022. To bylo tak nádherné čtení. Velmi však děkuji i za připomínky, která 

nám pomáhají stále zlepšovat naši práci. 
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Další informace z MŠ Letců od pana ředitele: 

 

Výsledky ankety z minulého školního roku (2021/2022) – odpověď poslalo 101 rodičů 

• Na výsledky ankety MŠ reagovala hned, jak byly výsledky známy. 

• Graficky znázorněné výsledky ankety naleznete na poslední straně tohoto dokumentu.  

Konkurz na ředitele MŠ Letců na jaře 2022 

• V rámci výběrového řízení pan ředitel vytvořil strategický plán rozvoje, který bude MŠ 

v následujících 6 letech realizovat. Ke shlédnutí na webu 

:https://msletcu.cz/app/uploads/2022/07/MS-Letcu-Strategicky-plan-rozvoje-skoly-verze-

web.pdf, nejdůležitější část (tj. strategické záměry) naleznete na stranách 9-11. 

• Původní dokument čítal 30 stran, aby byl pro rodiče „čitelnější“, byla vytvořena redukovaná 

verze, která je umístěna na výše uvedeném odkazu. 

Nový školní vzdělávací program 

• Od roku 2019 se na něm pracovalo, program je určený zejména pro pedagogický sbor, 

učitelky s ním aktivně pracují každý týden při plánování pedagogické práce a při její evaluaci. 

A vytvářejí z něj třídní vzdělávací programy pro své třídy. 

• Nový školní vzdělávací program byl vydán k 1.9.2022 – k nahlédnutí zde: 

https://msletcu.cz/app/uploads/2022/07/SVP-od-1.9.2022-final.pdf 

Spolupráce obou kbelských MŠ a ZŠ  

• Spolupráce probíhala i v minulosti, nicméně na základě žádosti zřizovatele byl sestaven i 

písemný plán spolupráce. 

• Úspěšně MŠ předala do ZŠ pedagogickou diagnostiku, včetně kontaktů na učitelky z MŠ. 

• Probíhá zajišťování akcí – v rámci ZŠ a MŠ – i pro letošní rok naplánováno více akcí. 

• Proběhnou 3 návštěvy ZŠ pro všechny předškoláky z Kytiček, Sluníček a Motýlků: 

1. návštěva výuky prvních ročníků (za přítomnosti žáků ZŠ), 

2. hodiny nanečisto (děti usednou do „lavic“ a modifikovanou hodinou ČJ+M je 

provedou učitelky z 1. stupně ZŠ) 

3. návštěva přípravné třídy základní školy a školní družiny; 

• ZŠ předá MŠ informace o zápisu do ZŠ, který pak prostřednictvím e-mailů bude zaslán do 

rodičům všech dětí v povinném předškolním vzdělávání („předškolákům“).   

• Proběhne přednáška pro rodiče předškoláků ve škole.  

• Zapůjčení sálu pro skupinová cvičení. MŠ zvažují, zda nabídku využijí. 

Návrh čerpání financí z fondu SRPŠ pro školní rok 2022/2023 

• Rozpočet byl zástupci SRPŠ schválen. 

 

 

 

https://msletcu.cz/app/uploads/2022/07/MS-Letcu-Strategicky-plan-rozvoje-skoly-verze-web.pdf
https://msletcu.cz/app/uploads/2022/07/MS-Letcu-Strategicky-plan-rozvoje-skoly-verze-web.pdf
https://msletcu.cz/app/uploads/2022/07/SVP-od-1.9.2022-final.pdf
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Výsledky ankety – svačiny, čaj 

 

 

 

 


