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ZÁPIS – ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY ŠKOL. ROK 2021/2022 
 
dne: 8.9.21 červená třída, 7.9.21. růžová třída, 14.9.21 modrá třída, 16.9.21 zelená třída, 20.9.21 žlutá 
třída 
 
PŘIVÍTÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 
 
SEZNÁMENÍ S PROTIEPIDEMICKÝMI PRAVIDLY  – COVID-19 – pravidla jsou vyvěšena u 
vchodu, v šatnách dětí a na webu školy (jsou v souladu s Metodikou MŠMT ) zodpovědnost každého 
dodržovat 3R, minimalizovat pobyt ve společných prostorách MŠ, sledovat důsledně zdravotní stav dětí, o 
podmínkách karantény rozhoduje hygiena, v případě podezření absolvovat preventivní PCR testy) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ADAPTACE NEJMLADŠÍCH DĚTÍ A NOVĚ PŘÍCHOZÍCH – adaptace bude probíhat minimálně do 
prosince, děti potřebují čas, zvyknout si na novou situaci, navázat vztahy s vrstevníky a učitelkami, přijmout 
pravidla vzájemného soužití ve třídě. Pomoc rodičů – otevřenost při předávání informací o dětech, 
komunikativnost. Posilování pozitivních zážitků, chválit děti, mluvit o dění ve školce, co se dětem líbilo x 
nelíbilo?  
 
PO CELÉ ZÁŘÍ probíhá ve všech třídách  INDIVIDUÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ POZOROVÁNÍ 
DĚTÍ– s cílem získat co nejvíce poznatků o dětech, jejich individuálních potřebách, ze strany rodičů 
prosíme o otevřenost v předávání informací. 
 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – povinné předškolní vzdělávání je stanoveno od 8:30 do 12:30 hodin, děti by tedy 
měly být přítomné ve školce nejpozději v 8:30 hodin. Nepřítomnost dítěte musí být omluvena nejpozději do 
3 pracovních dnů. 
 
LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA ŘEČI-byl zdůrazněn význam logopedické nápravy řeči, nejpozději 
v posledním roce před nástupem dítěte do ZŠ. V případě obtíží je potřeba vyžádat si žádanku na logopedii, 
kterou vystavuje klinický foniatr nebo pediatr. Pak je potřeba dítě registrovat u vybraného klinického 
logopeda (např. doporučení MŠ: Padr. Vašatová, Praha 8- Karlín, Pobřežní 80, tel. 607873153). Zadaná 
cvičení můžete po konzultaci s třídní učitelkou nosit k procvičování i do školky, zásadní však vždy bude 
domácí cvičení.  
 
SYSTÉM PŘESUNU DĚTÍ Z TŘÍDY DO TŘÍDY V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE – počítejte s tím, že 
se děti přesouvají podle věku v následujícím školním roce do vyšších tříd, tzn. z růžové do zelené, která je 
uzpůsobena pro děti od 4-5leté a pak dále do žluté třídy, která je pro děti 5-6leté a OŠD. Z červené třídy se 
přesouvají nejstarší děti podle věku a počtu volných míst v modré třídě. 
______________________________________________________________________________________ 
 
DŮLEŽITÉ ODKAZY, KONTAKTY A AKTUALITY: jsou uvedeny na www.msrevolucni.cz 
V kalendářích pro 1. a 2. patro najdete všechny předem známé kulturní a jiné akce. 
______________________________________________________________________________________ 
 
INFORMAČNÍ SYSTÉM LYFLE: informace o aplikaci najdete na www.lyfle.com  
Pro aktivaci je potřeba: 

• Podepsat a vyplnit a podepsat souhlas se zadáním do aplikace (telefon + e-mail) 
• Stáhnout si aplikaci a aktivovat ji po zaslání aktivační zprávy 

V případě obtíží kontaktujte zástupkyni ředitelky Renatu Lipšovou /červená třída/603403402 
Aplikace LYFLE bude prioritně využívaná pro omluvy dětí, komunikaci s učitelkami a předávání informací. 
Pozor – oběd je možné omluvit jen do 8:00 hodin. 
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Do aplikace Vám budou paní učitelky posílat důležité informace a připomínky, v případě potřeby bude 
aplikace využívaní i pro distanční výuku. 
______________________________________________________________________________________ 
 
RODIČE SE SEZNÁMILI SE ZNĚNÍM ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j. MSR/130/17 A SVÝM PODPISEM 
ZTVRZUJÍ SOOUHLAS S JEHO ZNĚNÍM:  
Plné znění školního řádu najdete na www.msrevolucni.cz – dokumenty  
Souhlas stvrzují rodiče svým podpisem na zápisu z třídní schůzky.  
Po podepsání je školní řád závazný pro všechny rodiče.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
ZABEZPEČENÍ VSTUPŮ DO MŠ: 
Hlavní vchod: od října dochází ke změně vstupního kódu K ….  (informujte se na třídách) 
Zadní vchod: zatím stále nebude možné používat z hygienicko-bezpečnostního hlediska 
 
NOVÉ RODIČE ŽÁDÁME O URYCHLENÉ ODEVZÁNÍ TISKOPISŮ: 

• Přihláška ke stravování 
• Evidenční list dítěte (kdo posílal u zápisu jen sken.)  
• Souhlas s GDPR 
• Adaptační dotazník 
• Zmocnění k vyzvedávání  

 
PRAVIDELNÉ PLATBY - ŠKOLNÉ, STRAVNÉ – prosím, zkontrolujte si platební předpisy, termín 
platby je do 10. dne v měsíci!  
POZOR předškoláci už platí jen stravné a děti s odkladem školní docházky mají vyšší stravné, viz. nástěnky 
ŠJ. 
____________________________________________________________________________________ 
 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 a oznámení o přerušení nebo omezení provozu: 
K omezení provozu mateřské školy dojde: 

• V Pondělí 27.9.21 a v pátek 29.10.21 bude omezen provoz na základě průzkumu potřeby rodičů vždy 
v jednom z pater podle počtu přihlášených dětí 

K přerušení provozu mateřské školy dojde:  
• O vánočních prázdninách od čtvrtka 23. 12. 2021 do neděle 2.1.2022, tzn., že provoz bude zahájen 

v pondělí 3.1.2022 (vyhlášeno Ministerstvem školství, Č.j. MSMT48499/2019-2) 
 

Jarní prázdniny na Praze 1 – od 7.3.-13.3.22 - v MŠ bude provoz bez omezení. 
 
Hlavní prázdniny jsou stanoveny od pátku 1.7. 2022  
 
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. Celé znění ŠVP PV a konkrétní třídní vzdělávací 
programy najdete v šatnách dětí. 
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Na základě aktualizace RVP PV bude MŠ poskytovat vybraným dětem cizincům, které nemají české 
občanství) výuku českého jazyka v rozsahu 1 hodny týdně, týká se prioritně dětí v posledním ročníku MŠ 
(žlutá třída). 
Nad rámec této povinnosti uvažujeme, že budeme poskytovat tuto výuku i mladším dětem, které to budou 
potřebovat. O organizaci budete informování individuálně na svých třídách) 
_______________________________________________________________________________________  
 
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 2020/21, přehled hospodaření za rok 
k nahlédnutí na nástěnce RR 
Proběhly doplňující volby do Rady rodičů (RR) 
Jména zvolených zástupců tříd a pokladníků pro škol.rok 2021/22 najdete na nástěnce RR (v 1+2.patře) 
Odsouhlasení výše příspěvku do Fondu rodičů pro školní rok 2021/22: 
základní příspěvek na školní rok byl odsouhlasen: 
1. patro -1300,- /rok  
2. patro: 1200,-/rok 
termín úhrady do 30.9.2021 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PODZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ – INFORMACE PŘEDÁVAJÍ TŘÍDNÍ UČITELKY 
Přihláška na ŠVP 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.  

• Děti z 1. patra odjíždí 19.10.-26.10.2021 a další naplánovaný termín je 16.6.-24.6.2022 
• Rodiče dětí z růžové třídy se rozhodnou, zda by nechtěly využít krátký pobyt od 20.6.do 24.6.2022 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
RŮZNÉ: 

• 6.-7.10.21 MULTIKULTURNÍ DEN – INBAZE od 15:30 pro rodiče a děti, akce na školní zahradě, 
stanoviště s úkoly, zaměřené na cizí země. 

• Otevření Střediska volného času Jednička (Domu dětí a mládeže) v Truhlářské  
• Focení dětí – viz nabídka a objednávkový formulář – bude k vyplnění ve třídách  
• Foniatrické vyšetření v MŠ – termín se domlouvá 
• 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 VŠECHNY RODIČE O PŘEČTENÍ A PODEPSÁNÍ ZÁPISU 

Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK. 
 
 
V Praze dne 22.9.2021 
 


