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Zápis z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021 
dne: 8.9.20 červená třída, 9.9.20 růžová třída, 10.9.20 modrá třída, 15.9.20 zelená třída, 22.9.20 žlutá třída 
______________________________________________________________________________________ 
DŮLEŽITÉ ODKAZY, KONTAKTY A AKTUALITY: jsou uvedeny na www.msrevolucni.cz__ 
______________________________________________________________________________________ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM LYFLE:  odkaz www.lyfle.com  
Stáhnout si a aktivovat aplikaci po zaslání aktivační zprávy 
Zkontrolovat, zda je aplikace funkční  
Aplikace LYFLE bude prioritně využívaná pro omluvy dětí z docházky. Pozor – oběd je možné omluvit jen 
do 8:00 hodin. 
______________________________________________________________________________________ 
SEZNÁMENÍ A ODSOUHLASENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j. MSR/130/17:  
Plné znění školního řádu najdete na www.msrevolucni.cz – dokumenty,  
Školní řád byl odsouhlasen v platném znění. Souhlas stvrzují rodiče svým podpisem na prezenční listině.  
Po podepsání je závazný pro všechny rodiče.  
_______________________________________________________________________________________ 
SEZNÁMENÍ S ORGANIZACÍ VÝUKY A PROVOZU v průběhu školního roku 2020/21 vzhledem ke 
Covid-19: v souvislosti s pandemií jsou ve škole zavedeny přísnější hygienické a organizační pravidla. 
Postupujeme podle manuálu vydaného MŠMT. O karanténě a jejím rozsahu rozhoduje hygiena. 
Základní informace a postupy:  
rozsahu karantény rozhoduje Krajská hygienická stanice 
v případě velké nemocnosti učitelek bude organizačně přistoupeno ke zkrácení provozní doby 
sledujte informace na nástěnkách a vývěskách, webu školy, LYFLE 
v šatní skříňce nechávejte dětem jednu čistou roušku v igelitovém sáčku 
vybavte dítě batůžkem na záda, kam si bude dávat osobní věci 
dodržujte hygienu rukou při vstupu do budovy, odstupy a nošení roušek ve společných prostorách 
zvýšený důraz bude kladen na zdravotní stav dětí, v případě teploty a suchého kašle bude dítě umístěno do 
izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ 
při podezření, že jste byli Vy a Vaše dítě v rizikovém kontaktu s nakaženou osobou, nevoďte dítě do MŠ, ale 
vyčkejte, až si budete jistí, že nejste přenašeči nemoci Covid -19  
_____________________________________________________________________________________ 
ZABEZPEČENÍ VSTUPŮ DO MŠ: 
Hlavní vchod: od října dochází ke změně vstupního kódu 
Zadní vchod: zatím nebude možné používat z hygienicko-bezpečnostního hlediska 
______________________________________________________________________________________ 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 a oznámení o přerušení nebo omezení provozu: 
Bylo domluveno přerušení provozu bez náhrady: 

• dne 16.11.2020 (den před státním svátkem 17.11.2020) 
• vánočních prázdninách od středy 23. 12. 2020 do neděle 3.1.2021, tzn., že provoz bude zahájen 

v pondělí 4.1.2021 (vyhlášeno Ministerstvem školství, Č.j. MSMT48499/2019-2) 
Jarní prázdniny má Praha 1 – od 22.2.-28.2.21 - v MŠ bude provoz bez omezení. 
Hlavní prázdniny jsou stanoveny od 1.7. 2021 do pondělí 31.8.2021 
Náhradní prázdninový provoz na Praze 1 bude realizován ve vybraných mateřských školách pouze v měsíci 
červenci. O organizaci a způsobu přihlášení budete informování 2 měsíce před zahájením náhradních 
provozů vývěskou na naší mateřské škole. 
______________________________________________________________________________________ 
SEZNÁMENÍ SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM: ve škole realizujeme vlastní Školní vzdělávací program 
(ŠVP PV) s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ – který se skládá z pěti průřezových 
vzdělávacích bloků „Svět lidí - Svět fantazie - Svět v pohybu - Svět přírody - Svět techniky a objevů“,  je  
zaměřen na lidové české tradice a zvyky. Program je dále rozpracováván formou třídních témat pro 
jednotlivé třídy podle věku a složení dětské skupiny. ŠVP PV a konkrétní třídní vzdělávací programy 
najdete v šatnách dětí. 
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_______________________________________________________________________________________  
DOPLŇKOVÉ A NADSTANDARTNÍ AKTIVITY:  
budou v tomto školním roce organizovány prioritně pro starší děti a organizovány tak, aby nedocházelo 
promíchávání tříd.  
Podrobné informace o realizovaných aktivitách a formě přihlašování dětí na aktivitu dostanete u třídních 
učitelek. 
_______________________________________________________________________________________ 
INFORMACE RADY RODIČŮ a odsouhlasení PŘÍSPĚVKU DO FONDU RODIČŮ: 
Rodiče byli seznámeni s výsledkem hospodaření FR za školní rok 2019/20, přehled hospodaření za rok je 
k nahlédnutí na nástěnce RR 
Proběhly doplňující volby do Rady rodičů (RR) 
Jména zvolených zástupců a pokladníků pro škol.rok 2020/21 najdete na nástěnce. 
Odsouhlasení výše příspěvku do Fondu rodičů pro školní rok 2020/21: 
základní příspěvek na školní rok byl odsouhlasen: 
1. patro -1300,-   
2. patro: 1200,-
___________________________________________________________________________________ 
NAPLÁNOVANÉ ŠKOLY V PŘÍRODĚ: 

• 2. patro: Zimní termín: je možné zvolit ze dvou termínů – od 15.1.21 nebo od 25.1.21 – domluvte 
s třídní učitelkou co nejdříve 

• 1. patro: Jarní termín: od 3.5. do 11.5.21  
Přihláška bude vždy vyvěšena na nástěnce pro rodiče cca MĚSÍC PŘED KONÁNÁM ŠVP, přednostně 
budou zařazeny nejstarší děti, po dohodě s paní učitelkami je možné přihlašovat i mladší sourozence. 
_____________________________________________________________________________________ 
RŮZNÉ: 

• Focení dětí – viz nabídka a objednávkový formulář – bude k vyplnění ve třídách 
• Foniatrické vyšetření 1. patro 1.10.2020, 2. patro 30.9.2020, vždy v dopoledních hodinách, před 

vyšetřením je nutné podepsat u třídních učitelek souhlas s poskytnutím osobních údajů dítěte   
• Poděkování sponzorům a dárcům, kteří v minulém školním roce materiálně nebo finančně 

podporovali naši školu, za finanční sponzorské dary na hračky a pomůcky, které jste v průběhu 
minulého školního roku mateřské škole poskytovali.  

______________________________________________________________________________________ 
ŽÁDÁME RODIČE, ABY POTVRDILI PŘEČTENÍ A ODSOUHLASENÍ ZÁPISU SVÝM PODPISEM 
NA PŘILOŽENÉ PODPISOVÉ LISTINĚ V MŠ. 
 
 


