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Setkání s rodiči září 15. 9. 2022 

1. Přivítání a představení zaměstnanců školy – s čím se na koho obrátit  

2. Plánované aktivity:  

- plavání pro předškoláky 

- plánujeme bruslení – pro všechny od 4.10 v 7:00 – zjistíme zájem 

- Čtyřlístkový lyžáček – zjišťování zájmu – 3. 1. 23, lyžáček -  31. 1. – 3. 2. zvýšená platba 

1600,- za výuku + vlek ještě není cena (upřesnění v lednu) 

- akce v MŠ – spaní v MŠ, Čertovská stezka, Rozloučení s předškoláky 

- kino 

Jak to u nás chodí: 

1. Nemoc, příznaky nemoci (kašel, rýma, záněty očí, vši, vyrážka) – kdy a jak návštěva lékaře  

2. Poskytování vzdělávání v případě uzavření MŠ Čtyřlístek v době karantény vyhlášené KHS - 

https://www.msctyrlistekkadan.cz/ctyrlistkova-skolka-na-dalku/ - předškoláci + OŠD – 

žádoucí, ostatní dětí - vítáme 

3. Omlouvání a pozdější příchody do školky (po 8:00 – do 9:30, před 11:30) 

- Formulář na webu – preferujeme  

- SMS 

- Volání na mobil 

- Děti v posledním roce: po návratu omluvný list 

4. Platby stravné + školné – částka 500,- Kč+ 740,- Kč - pravidla, vracení přeplatků, upozornění 

na úpravu plateb (výše zálohy, rozdělení částky za úplatu a za stravné zvlášť, zrušit platby za 

úplatu u předškoláků a OŠD) 

5. Dokumentování:  

- průběh aktivit – fotogalerie (FB, Rajče) – GDPR 

- přihlašování na akce celoškolní 

- zveřejňování plánů (FB, web – novinky + formulář k vyplnění) + vysvětlení zkratek 

R+P+B+S 

6. Školní řád, školní vzdělávací program – kde jej najdete 

7. Stravování a spotřební koš, oslavy narozenin – bonbóny a odměňování – nenabízíme, 

nahrazujeme „zdravějšími“ variantami 

8. Plánované přerušení provozu nebo omezený provoz  

- Podzimní prázdniny v ZŠ, SŠ stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 

2022. 

- Vánoční prázdniny začínají v ZŠ, SŠ v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. 

ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 27. 2. – 5. 3. 

2023.  

- PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY: Plánované je přerušení provozu o hlavních 

prázdninách v měsíci srpnu 2023.  

9. Školková pravidla – dodržování i při přítomnosti rodičů 

10. Aktivity a bezpečnost (stromy, repelenty a příroda, vhodné nepromokavé oblečení, náhradní 

oblečení) 

11. Co budeme potřebovat (desky, porcelánový hrnek, podepsané věci, gumáky a pláštěnka) 

12. Předání vyplněných vstupních dotazníků, 

https://www.msctyrlistekkadan.cz/ctyrlistkova-skolka-na-dalku/
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13. Kontrola osobních údajů ve školní matrice (bydliště, telefony, vyzvedávání) 

14. Kniha vzpomínek a konzultační dny s rodiči  

15. Výsledky průběhu adaptace 

16. Projekty školy – mezinárodní projekt Erasmus+, Šablony III.  

17. Různé – zodpovězení dotazů 
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