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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYMICE, OKRES KROMĚŘÍŽ 

Rymice 39, 760 01 Holešov 

IČ: 70985065 

tel.: 573 396 075 

e-mail: mszs@skolarymice.cz                                   

________________________________________                                                    

      Plánovaná schůzka s rodiči dne 22. 9. 2020 

PROGRAM: 
 
          Seznámení s Dokumenty mateřské školy - Školním řádem a  
                                ostatními vnitřními dokumenty  MŠ.  
           - přečtěte si pozorně všechny důležité informace a dokumenty, které jsou 
vyvěšeny  
          v šatně a na webových stránkách školy (Školní řád, Směrnice o úplatě školného, 
ŠVP  
          PV , Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a další...) 
 
            Provozní doba mateřské školy 
             Provozní doba mateřské školy:  6:15 - 16:15 hodin 
             Předávání dětí rodičům po obědě ve 12,15h. 
                                                      po odpoledním odpočinku 14,45h. – 16,15h. 
 
            Úplata za předškolní vzdělávání činí 330 Kč/měsíčně. Platbu je třeba 
zasílat na účet  
             školy č.:1484086369/0800 nejpozději do 15. dne v měsíci. 
 
             Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem povinné 
školní  
             docházky jsou od úplaty osvobozeny. 
 
           Organizační záležitosti 
       -     Finanční částku na konkrétní akce budeme vybírat hotově 
       -     Je třeba bezodkladně nahlašovat změny v dokumentaci dětí 
       -     Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání se budou převlékat do 
cvičebního    
              úboru   
             při cvičení v tělocvičně (legíny, tričko, kraťase...), nechávejte je uložené v šatní  
             skříňce 

- Z důvodu lepší adaptace a pro větší pohodu dětí se nám osvědčily fotografie rodinných   

             příslušníků, kdo ještě nemá, předejte prosím p. učitelce.  
- Z hygienických důvodů si děti nebudou nosit hračky z domova. 

 
            Pravidla bezpečnosti při předávání a přebírání dětí. 

- Všechny informace jsou uvedeny ve Školním řádu MŠ 

- Připomínáme, že  všechny osoby musí být zaznačeny v Pověření !!!! 

 

- Seznámení se ŠVP  PV, možnost spolupodílet se svými návrhy na 

programu mateřské školy. 
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- Náš ŠVP PV vychází z Programu MŠ podporující zdraví, je platný od 1. 9. 2020. 

      Je k nahlédnutí v šatně a ve zkrácené verzi také na webu školy. Budeme také   
      rádi za každý příspěvek a nápad, kterým můžeme obohatit náš vzdělávací  
      program. 
- Rovněž je vyvěšena Tematická část a další informace k Třídnímu vzdělávacímu 

programu a básničky pro děti. 

- Motivace: Duhové putování s malířem Pastelkou a malovanými 

písničkami kolem světa. 

 

- Sledujte pozorně informace na webu školy www.skolarymice.cz a 

PADLET nástěnky. Zde máte vyvěšeny aktuální informace o dění v MŠ, 

aktivity, básničky, pracovní listy, fotky a další. 

 

- Každoročně zveme rodiče na ukázku výchovně vzdělávací činnosti. Pokud 

projevíte zájem, máte možnost účastnit se výchovně vzdělávací činnosti i vy, nejlépe 

však po předchozí domluvě. 

 

 

- Projednání informací o dítěti a jeho pokrocích,  záznamy o dítěti 

- Informace o dítěti budeme předávat individuálně po domluvě s rodiči. 

- O pokrocích svého dítěte se informujte kdykoliv dle potřeby. 

- Do Záznamů o dítěti je možné nahlédnout po domluvě, nebo na dubnové schůzce.  

- V případě žádosti rodičů o odklad školní docházky svého dítěte je vhodné projednat 

informace individuálně s paní učitelkou. 

 

- Informace o vzdělávání  předškolních dětí. 

       -    povinné předškolní vzdělávání v rozsahu 4 hodin  
            a to od 8,00h – 12,00h.  
             Od letošního školního roku je povinné také distanční vzdělávání  
             pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a pro děti   
             s odkladem povinné školní docházky. 

- omlouvání dětí – viz Školní řád MŠ  

- jsou rodiče povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den 

jeho nepřítomnosti – písemně, telefonicky nebo osobně na čísle 775726544 

- děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ – absence docházky evidována 

na omluvných listech 

 

- Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. 

- Ve svém školním vzdělávacím programu vytváříme podmínky k co největšímu využití 

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.  

- Podpůrná opatření prvního stupně stanoví mateřská škola i bez doporučení 
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory 
(PLPP), tzn., že děti, jejichž pokroky nejsou v současné době 
dostačující již nyní, bude pro ně vypracován PLPP do konce 
listopadu. Další z možností je vypracování PLPP  ještě v průběhu 
roku a to v případě, pokud budou zjištěny u dalších dětí důvody, 
kdy jejich pokroky nebudou dostačující pro nástup do ZŠ, což bude 



znamenat posouzení školní zralosti v PPP. 
- Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola uplatní pouze 

s doporučením ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte, 
kdy škola vytvoří IVP. 
 

- Výsledky práce školy, výroční zpráva školy. 

- Hodnocení naplňování kompetencí ve výchovně vzdělávací činnosti za loňský školní 

rok vyvěšeno na nástěnce v šatně 

- Výroční zpráva na webu školy 

 

- Informace o odborné literatuře, možnost zapůjčení, výstavka. 

- Půjčování publikací je možno po domluvě, knihy budou vystaveny v šatně, stačí 

nahlásit jméno rodiče a název knihy. 

 

- Seznámení s aktivitami MŠ, dílčími projekty, doplňkovými programy 

- V rámci programu mateřské školy zařazujeme  

- - dílčí projekty: 

- „Startujeme“- grafomotorika –příprava zábavnou formou na psaní (pro 

předškoláky)  

-    /Metoda dobrého startu/ 

- „Veselá flétnička“–  zdravé pískání na zobcovou flétnu 

- „ Hry se slovíčky“ - logopedie – gymnastika mluvidel, náprava vad výslovnosti.  

 zájmové kroužky: 

-   „ Co všechno dovedu“ – výtvarný kroužek /hry s výtvarným materiálem/ 

- Rovněž zajišťujeme výuku hry na hudební nástroj – soukromá ZUŠ Kroměříž 

- Od měsíce února každé úterý odpoledne pro maminky s dětmi "Jeden den v 

týdnu". V tuto dobu navštěvují MŠ maminky s dětmi, které se připravují na vstup do 

MŠ, adaptace nových dětí.(bude se odvíjet od aktuální situace a naplňování 

mimořádných opatření v důsledku Covid-19) 

- Plánovaný kroužek keramiky nebude realizován z důvodu malého počtu 

přihlášených dětí. 

- V jednání je ještě anglický kroužek. Zjišťujeme počet zájemců.   

- V letošním školním roce plánujeme předplavecký výcvik a školu v přírodě pro 

děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání. 

             V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu a celoroční aktivity pro  
             rozvoj Pohybové gramotnosti předškolních dětí „ Se sokolem  
            do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. 
 

- Logopedická prevence. 

- Jako každý rok i v letošním roce bude logopedie probíhat každý týden. Jako 

logopedická asistentka nápravu vad zajišťuje Mgr. P. Hradilová ve spolupráci 

s klinickou logopedkou SPC paní Mgr. M. Kaderkovou.  Budeme potřebovat souhlas 

s vyšetřením, a také zda souhlasíte s nápravou vad řeči vašeho dítěte.  

 
 

- Plán akcí školy. 

- Může se vzhledem ke Covidové situaci změnit 



- vyvěšen na webu školy 

- chtěli bychom pokračovat v nabídce projektů MAP  

- v letošním roce dokončujeme naplánované projektové dny ve škole i mimo školu -

Šablony II  

- tradiční aktivity v MŠ budou pokračovat, některé akce budou uspořádány nově 

- budeme rovněž reagovat na aktuální nabídky 

 

- Nabízet škole své znalosti a profesní dovednosti (nápady, možnosti 

rodičů). 

- děkujeme za opravy hraček 

- přivítáme ukázky činností, koníčků rodičů, povolání, vyprávění, čtení... 

- přivítáme aktivitu z řad rodičů přípravou akce pro naše děti 

 
- Pomoc při získávání sponzorů, spolupracujících osob, institucí. 

- Pokud budete mít možnost, přivítáme i sponzorské dary zprostředkované Vámi 

z různých firem- různý zbytkový, výtvarný a pracovní materiál 

 

- Co vše děláme pro zdraví dětí i dospělých. 

- Náš program školy vychází z podpory zdraví  a  našim posláním je“  

Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým 

dovednostem chránících zdraví.“ 

 

- Klást velký důraz na zdravotní stav svého dítěte před příchodem do MŠ. Nemocné 

děti do MŠ nepatří. 

- Školní jídelna z MŠ Sluníčko z Holešova poskytuje dětem vyváženou a chutnou 

stravu. 

- Pravidelně pořádáme dny zdraví a pokračujeme v projektu Zdravý úsměv. 

- Oslavy svátků a narozenin dítěte omezujeme na menší přísun cukrovinek. 

- Zaměříme se na pěstování bylinek v květináčcích na naší školní zahradě.  

- Prosíme rodiče o přihlédnutí k aktuálnímu počasí a teplotám a k přiměřenému 

oblékání svých dětí. 

 

- Vhodné oblékaní, podepsané věci.. 

- Oblečení je třeba mít náhradní z důvodu znečištění dětí. 

- Některé děti nemají převlečení na zahradu, pokud se ušpiní, odnese to koberec ve 

třídě. 

- Děti se převlékají ven i do MŠ!!! 

- Pyžama odnášíme v pátek k oprání domů. Každé dítě si v pondělí přinese nové 

- Žádáme rodiče, aby podepsali oblečení svých dětí, nepodepsané věci dětí 

nám způsobují těžkosti. Děti si samy věci nepoznají a některé oblečení 

mají stejné. 

 
 

- Stravování - nahlašování, odhlašování dětí. 

- Součástí naší školy je školní výdejna. Strava je k nám dovážena z Mateřské školy 
Sluníčko, Havlíčkova 1409, Holešov. 



- Veškeré informace o stravování, nahlašování a odhlašování stravy jsou ve Školním 

řádu MŠ. 

- Dítě má nárok odebírat stravu v případě nemoci pouze jeden den. Od druhého dne 

musí být odhlášeno. Odpolední svačinky ŠJ neodhlašuje. Odpolední svačinky vydáme 

domů v případě, že bude koláč, jogurt, ovoce. Nebudeme vydávat namazané pečivo, 

kaše bez kelímku atd. 

-  V případě potřeby kontaktujte přímo vedoucí školní jídelny 

 

- Záznamy při úraze. 

- Záznamy vedeme v knize úrazů, drobné úrazy jsou ošetřeny a zaevidovány. 

- Úrazy, kdy dítě ošetří lékař a dítě zůstává v domácí péči, se nahlašují na ČŠI. 

- Škola je pojištěna u pojišťovny Generali Česká pojišťovna 

 

- Projednání finančního příspěvku rodičů na nákup pomůcek a hraček 

podle předem připraveného plánu. 

- Finanční dar na hračky a pomůcky projedná s rodiči předsedkyně školské rady p. 

Janečková. 

- Rodiče budou blíže seznámeni s návrhy o nákupu pomůcek a hraček v MŠ. 

 

- Projednání sponzorského daru. 

- Poděkování za sponzorské dary: toaletní papíry, ubrousky papírové i zvlhčené, 

papírové kapesníky, zubní pastu 

- Přivítáme: papíry ke kreslení, barevné papíry, mašle, krajky, kartóny dle Vašich 

možností 

 

- Projednání finančního příspěvku na mikulášské balíčky pro děti. 

- Žádáme rodiče o zvážení finančního příspěvku na mikulášský balíček pro své dítě. 

Poslední čtyři roky jsme pořizovali balíčky pouze ze sponzorských darů. 

 

- Informace o školské radě. 

- V letošním školním roce proběhly volby do školské rady. Za rodičovskou veřejnost 

byli znovu zvoleni paní Lenka Janečková a pan Radovan Kaňa.  

-  V případě potřeby se na ně můžete obrátit. 

             Zjišťovat potřeby, názory rodičů, sdělovat připomínky. 
             Vážení rodiče, kdykoliv se na nás můžete v případě potřeby obrátit. 

 
 
 
 
 
V Rymicích dne 21. 9. 2020                  Zpracovala: Leona Rousová, vedoucí učitelka         
 
                                                                               Schválila: Mgr. Lenka Veselá, ředitelka                          
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