Dne 3.10.2017 se uskutečnila schůzka zástupců SRPDŠ a vedení školky Albrechtická.
Přítomny byly za vedení školky paní Lada Leiblová, ředitelka MŠ, a paní Pavla Muchková,
zástupkyně ředitelky.
Za SRPDŠ:
David Lorenc
Věra Rálišová
Jana Krušinová
Martina Petráňová
Zuzana Kučera Vlnasová
Miluše Čermáková
1. Vedení školky se seznámilo a přivítalo s letošními zástupci SRPDŠ
2. Na základě podnětů z proběhlé úvodní schůzky zástupců SRPDŠ bylo řešeno:
-

WC na zahradě školky
Podařilo se najít stavební firmu a stavba začne v brzké době. Práce budou trvat cca
2 měsíce a po tuto dobu bude lehce omezen provoz zahrady.
Dle projektu bude vchod na WC ze zahrady a ze šatny Medvídků pro snadnější
přístup z důvodu úklidu a údržby.

-

Průsak vody do sklepa školky
Prozatím je sklep suchý a probíhá pravidelná kontrola odpadů, jestli nejsou ucpané
listím.

-

Vybavení zahrady
Na tento bod přijde řada až po výstavbě WC na zahradě školky. Obnova herních
prvků a celková údržba zahrady bude finančně velmi náročná.

-

Lehátka pro odpočinek dětí po obědě jsou certifikovaná pro provoz ve školce. U
některých potřebných proběhne výměna síťky a do budoucna je v plánu dokoupení
matrací.

3. Další informace a body ze strany vedení školky:
-

Jarmark
Také v návaznosti na bod o vybavení a obnovu zahrady se na podzim uskuteční ve
školce podzimní jarmark. Výtěžek z něj bude použit pro školkovou zahradu.
Děti již pilně vyrábí dárečky, které si rodiče i další rodinní příslušníci budou moci
zakoupit. Listopadový termín bude zveřejněn na nástěnkách i na webu školky.

-

Vánoce
Protože třídy jsou dostatečně vybavené vším, co děti i paní učitelky potřebují pro
hry a činnosti, navrhuje vedení školky buď pořídit jednu větší věc pro každou třídu
(formou sbírky mezi rodiči), nebo opět podpořit projekt zahrady a vybrané peníze
od všech tříd použít k tomuto účelu.

-

Dotační programy
Školka se letos zapojila do 3 dotačních programů pro rozvoj školky, vzdělávání
učitelek a dotací na vybavení školky:
Šablony 2
Enviromentální prevence
Pól růstu
V souvislosti s tímto bodem školka hledá Koordinátora dotačních programů.
Pokud by někdo z rodičů byl ochoten pomoci, nebo znal někoho kompetentního,
obraťte se, prosím, na vedení školky.

-

Rozpočet
Bude zveřejněn na webu školky. Z loňského školního roku zůstal přebytek 20.000
Kč
Z rozpočtu byly zakoupené permanentky na vstupy do pražské ZOO, v rámci
kterých má možnost školka vyčerpat 6 vstupů za rok.

-

Omluvy dětí, odhlašování obědů
Množí se případy, kdy rodiče neodhlašují a neomlouvají děti. Jedná se i o případy,
kdy se dítě po ránu necítí dobře a rodiče ho nechají doma.
Znovu tedy připomínáme, že je potřeba děti odhlašovat do 8.00, kdy se předávají
podklady pro obědy do kuchyně. V případě, že dítě neomluvíte, jeho oběd
propadne a Vám bude účtována platba. Omluvíte-li ho, přeplatek za odhlášené
obědy se vrací 2x ročně na účet, ze kterého jsou obědy hrazeny.
Omlouvat děti je možné telefonicky, mailem, nebo formulářem na webu školky.

-

Odpolední spaní v nejmladších třídách
I když dítě po obědě nespí, je nutné, aby dodržovalo ve školce klidový režim.
Nejde zajistit individuální program pro nespavce, protože by se narušil celkový
klid ve třídě a i děti, které by odpočívaly, by vyžadovaly totéž. Děkujeme za
pochopení.

-

18.10 proběhne fotografování dětí s novou paní fotografkou.

-

Proběhne zkušební oběd, kterého se zúčastní stravovací komise ze zástupců
SRPDŠ.

-

Paní Kučera Vlnasová navrhla oslovení firem v otázce sponzorování školky
formou vánočních dárečků pro děti, případně i velikonoční a mikulášské nadílky.

Zapsala Martina Petráňová

