
Schůzka s rodiči 
 
Datum: 8. září 2021 17:00 Lišky a Medvědi  třída: Lišky 

 

Body na projednání: 

1. Podepsané seznamy – svým podpisem jste potvrdili, že se seznámíte se školním 

řádem, provozním řádem, organizačním řádem, ŠVP 

2. Charakteristika mateřské školy – co všechno ve školce děláme, jak je vybavena. 

3. GDPR a Lyfle – Rodiče nových dětí vyplní a odevzdají ve třídě:   

a) souhlas se zpracováním osobních údajů 

b) souhlas s uveřejňováním fotografií na web MŠ Gagarinova 

c) Plná moc na vyzvedávání dítěte 

d) Přihlášku pro zařazení do systému 

4. Učitelský sbor – změny – nová paní učitelka v Kočičkách. 

5. Co nového v MŠ v minulém školním roce: 

a) Multimediální klubovna – keramická pec, elektronický mikroskop, plátno 

s projektorem, dílna s truhlářskými ponky, kuchyňka 

b) nové koberce do třídy Pejsci  

c) Nové zastřešení zahradního domku na hračky a nově udělané okapy svedené do 

sudu 

d) Umělý kopec pod hradem 

e) Nový dětský domeček u Broučků 

f) Nově udělaná střecha spojovací chodby a nové nátěry plechů 

g) Čerpací stanice na dopravním hřišti 

h) Vysazení dvou ořešáků na místa nutně pokácených stromů 

i) Kompostér velkoobjemový za skleníkem 

6. Plánované akce na tento školní rok: 

a) Ukázková lekce JUDA v pátek 10. 9. 2021 

b) Plavecký výcvik – čepice jsou doporučené, ale ne nutné 



c) Školka v přírodě – bude 2. – 6. 5. 2022 v Libé u Chebu 

d) Kroužek Medvědí band a Vědecký – paní učitelka Bělotová 

e) Jazýčkohraní – logopedický kroužek – pan učitel Zelený 

7. Kuchyně – paní Hospodářka Marešová podala informace o spotřebním koši, podle 

kterého vaříme.  

8. Placení školného a obědů: 

a) probíhá dle v.s. a na dva různé účty. Účty jsou na internetových stránkách. Je 

dobré platit do 15. dne daného měsíce - https://www.msgagarinova.cz/ucty/  

b) Školkovné - 0170756329 / 0800 

c) Stravné – 35-0170756329 / 0800 

d) U plateb vždy uvádějte variabilní symbol svého dítěte (na nástěnce u vchodu do 

třídy) a do poznámky jméno a třídu dítěte.  

e) Předškoláci neplatí školné.  

f) Částka za obědy se platí dle „lístečků“, které dostanete od paní hospodářky vždy 

za proběhlý měsíc. Zvýšení stravného 43,- Kč a 50,- Kč.  

g) Školné je 750,- Kč a platí se pravidelně za každý měsíc 

9. Příspěvek na divadla –příspěvek na divadla je částka 800,- Kč za celý rok. Tento 

poplatek je nutné zaplatit do konce září 2020 na účet mateřské školy 0170756329 / 

0800, v.s. vašeho dítěte a do poznámky „jméno dítěte a DIVADLO“ 

10. Způsoby předávání informací rodičům 

a) WEB MŠ  

b) Nástěnky před třídami 

c) E-maily z jednotlivých tříd 

d) Lyfle 

e) Rozhovory s paní učitelkami 

f) Vitríny na zahradě – spíše dlouhodobější nebo velmi důležité informace 

11. Docházka dětí a omlouvání dětí - děti omlouvat přes Lyfle nebo telefonicky do 

8:00, jinak se píše první den „N“ - neomluven.  

https://www.msgagarinova.cz/ucty/


12. Sponzorské dary rodičů – předem děkujeme za finanční i nefinanční dary (např. 

toaletní papír, papírové kapesníčky, balíky papíru A4, výtvarné potřeby). Všechny 

využijeme na rozvoj materiálního zabezpečení školky pro děti. 

13. Plán akcí během školního roku – viz webovské stránky – mění se verze. Sledujte: 

a) Hlavní stránka www.msgagarinova.cz 

b) Podsekci „Pro rodiče“ je aktualizován Plán akcí a divadel  - 

https://www.msgagarinova.cz/akce-a-divadla/ 

c) Podsekce „Kalendář“ - https://www.msgagarinova.cz/kalendar/  

14. TVP – každá třída je má k nahlédnutí v šatnách a na webovských stránkách. 

 

http://www.msgagarinova.cz/
https://www.msgagarinova.cz/akce-a-divadla/
https://www.msgagarinova.cz/kalendar/

