
Setkání zástupců SRPŠ dne 9.10.2017 
Přítomni:  

Jaroslav Ptáčník – ředitel 

Barbora Nová – zástupce ředitele 

Lenka Peterová – Motýlci 

Lenka Suchá – Broučci 

Veronika Janatová – Kytičky 

Radek Petráň - Kočičky 

Kateřina Hotovičková - Kytičky 

Kateřina Soběslavská - Sluníčka 

Romana Suková - Žabičky 

 

Projednávaná témata: 

 

1. Omlouvání dětí přes internet či mobilní telefon 
 
Zástupci přednesli vedení školky prosbu, zda by mohla škola zařídit omlouvání dětí přes 
internet či mobilní telefon, viz. MŠ Albrechtická.  
 
Pan ředitel žádosti vyhověl a byla založena e-mailová schránka: omluvy.msl@seznam.cz.  
Na tento e-mail rodiče mohou omlouvat děti kdykoliv.E-mail budou ráno kontrolovat paní 
uklízečky, tak jako vyřizují telefony, odpoledne paní ekonomka. Sníží se tím i telefonická 
nedostupnost. Žabičkám zůstává stejný omluvný systém jako doposud. 
Pan ředitel prosí na základě nových pravidel u předškoláků, kdy se musí evidovat důvod 
omluvy, o zasílání stručného důvodu nepřítomnosti přímo do e-mailu - např. nemoc, 
nevolnost, nepřítomnost v Praze, rodinné důvody apod. Toto pravidlo platí pro všechny, co 
budou e-mail k omluvám používat.  
Akceptovány budou omluvy zaslané e-mailem do 8:00 hod. téhož dne, stejně jako je to u 
telefonických omluv. Omluvy zaslané po 8:00 hod. budou akceptovány až následující pracovní 
den. 
+ Důležitá informace: 
Po konzultaci s paní inspektorkou z ČŠI není vůbec možné lesní MŠ (zvláště pak Cestičku 
v naší MČ, která je spolkem a ne předškolním zařízením v rejstříku škol) považovat za 
alternativu k povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Ředitel bude rodiče 
těchto několika málo dětí informovat emailem či osobně v MŠ. Situaci bude vyřešena ke 
spokojenosti obou zúčastněných stran – školy i rodičů dětí. 
 

2. Telefonická nedostupnost během odpoledne 
 
Zástupci přednesli vedení školky problém, že ne vždy je možné se do školky dovolat a 
informovat např. o zpoždění nebo o  vyzvednutí dítěte někým jiným.  
 
Pan ředitel o problému s telefonem ví, bude apelovat na paní učitelky, aby důsledně braly 
telefon sebou na zahradu a zároveň koupí nový přenosný telefonní přístroj na zahradu.  
 
 
 
 
 

mailto:omluvy.msl@seznam.cz


3. Přenos informací ohledně dlouhodobější nemoci 
 
Zástupci přednesli vedení školky příklad z konkrétní třídy, kdy děvče mělo zánět průdušek a tři 
týdny je mimo školku, po řádné omluvě na telefonu se informace nedostala k učitelkám, takže 
vznikla panika, že má neštovice nebo spálovou angínu.  
 
Pan ředitel i díky zřízení možnosti e-mailové omluvy věří, že již se tyto informace budou lépe 
dostávat k učitelkám a zároveň navrhl, že při infekčních či závažnějších nemocech bude 
informovat předsedu SRPŠ a ten následně bude informovat všechny ostatní zástupce, kteří 
rozešlou informace do tříd. 
 

4. Důsledné dávání špendlíků 
 
Zástupci přednesli vedení školky prosbu, aby paní učitelky byly důslednější při umísťování 
špendlíků na nástěnku na vstupních dveřích. Uvedli konkrétní případ, kdy zejména rodiče dětí 
z Kočiček běží nahoru a děti jsou přitom venku.  
 
Pan ředitel přislíbil apelaci na paní učitelky. 

 
5. Aktualizace webu – učitelky 

 
Zástupci přednesli vedení školky, že není aktualizována sekce pedagogického sboru na 
internetu, jsou i nové paní učitelky a rodiče žádají informace.  
 
Pan ředitel v prvé řadě sdělil, že uveřejnění jmen musí být v souladu se souhlasem dané 
učitelky. Nicméně pan ředitel o tomto ví a při focení dětí budou zároveň vyfoceny nové paní 
učitelky a sekce bude aktualizována včetně profilů. 

 

6. Třídění odpadu 
 
Zástupci přednesli vedení školky prosbu, aby se zejména předškoláci začali učit třídění 
odpadu. Zástupci navrhli, že stačí polepit/nazdobit krabici a vysvětlit, co třídění znamená. 
Následně mohou třídit papír.  
 
Pan ředitel sdělil, že třídit ve školce lze jen papír (děti se nedostanou k plastům a už vůbec ne 
ke sklu) a že v Kytičkách už tyto krabice mají. Zároveň sdělil, že byly pořízeny nové kontejnery 
pro kuchařky na třídění odpadu a veškerý papírový odpad se ukládá pro termíny sběru. Pan 
ředitel podá podnět pro zapojení dětí k ekologické výchově na pedagogické radě i ostatním 
učitelkám. Bude nás dále informovat. Dále jsou v rámci školky vyhlášené 2 termíny sběru, kdy 
mohou rodiče přinést papír a hliník (víčka od jogurtů, alobal).  
 

7. E-mailová korespondence jednotlivých třid viz. Žabičky – sjednocení systému 
 
Zástupci přednesli vedení, že velmi oceňují snahu učitelek některých tříd o podrobné a 
pravidelné informování rodičů přes e-maily a požádaly, aby se toto dělo systematicky ve 
všech třídách. 
 
Pan ředitel sdělil, že tuto problematiku řeší už delší dobu a že by to šlo sjednotit. Dále 
připustil, že to rodičům velmi vyhovuje. Bylo tedy domluveno, že paní učitelky odešlou každý 
měsíc e-mail s informacemi, co se ten měsíc bude ve třídě dít. V ojedinělém případě, kdy paní 
učitelky s PC nepracují, zprostředkuje předání informací od školky k rodičům elektronicky 
třídní důvěrník. 
 
První email by měl dorazit na konci října či začátku listopadu. 
 
Zástupci SRPŠ navrhují, aby byl sjednocen pořádek ve skříňkách ve všech třídách stejně. 
Tzn.: V horní polici věci na ven, v pytlíku náhradní čisté věci + věci, ve kterých dítě přijde do 
školky. Bunda na ven, případně oteplovačky, můžou viset na druhém přídavném ramínku, 
které si každý rodič donese sám. Co si děti osvojí v první třídě, se v dalších třídách nebude 
lišit.  



8. Odpolední svačiny 
 
Zástupci přednesli prosbu rodičů, zda by děti, co chodí po obědě domů, mohly dostávat ovoce 
či zeleninu. Děti dle jejich názoru dostávají sladkosti.  
 
P. ředitel sdělil, že se dává to, co je v zásobách. Paní kuchařky musí vystačit s nákladem 6 Kč 
na odpolední svačinku a mnohdy v této normě je jen půl jablka, půl banánu apod. Nelze tedy 
ani z hygienických důvodů balit dětem stejnou odpolední svačinu, co dostávají děti, které 
zůstávají. Toto zakázala hygienická stanice. A bohužel není možné dávat ani půl 
jablka/pomeranče apod. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a fakt, že se nejedná o hromadnou připomínku větší 
skupiny rodičů, budou z hygienických a ekonomických důvodů ponechány balené svačinky za 
6 Kč.  
 

9. Zahrádka ve školce  
 
Zástupci přednesli prosbu rodičů, zdaby nemohly být zřízeny na zahradě zeleninové záhonky, 
kde děti budou sázet zeleninu, o kterou budou následně pečovat. Nezvažuje školka zavedení i 
této aktivity pro děti? 

Již se řešilo v loňských letech. MČ Praha 19 má nový plán rozvoje, kdy byla i MŠ Letců 
oslovena, zda by požadovala něco z environmentálního rozvojového programu. Pan ředitel už 
tuto aktivitu přednesl a čeká se na schválení, následně na možnost čerpání dotace. Pokud 
nebude schváleno, pan ředitel přislíbil, že i tak se tomuto tématu bude dále věnovat a zřídí 
zahrádky z prostředků školky již od příštího školního roku 2018/2019. Bude nás dále 
informovat.  

 
10. Zohlednění sourozence při zápisu  

 
Zástupci přednesli dotaz rodičů, proč nejsou při zápisu dětí zohledněni sourozenci v dané 
školce? Určitě vznikají situace, kdy jedni rodiče musí vodit svoje děti do obou školek, je 
možné nějak toto zohlednit v zápisech nebo školka záměrně toto nechce?  
 
Kritéria přijímání dětí se tvoří ve spolupráci s MŠ Albrechtická a zřizovatelem – úřadem. O 
tomto se dříve nediskutovalo, p. ředitel nadnese zohlednění sourozence při zápisu na radě 
s městkou částí. Bude podáno k diskuzi a bude nás dále informovat. 
 
 

11. Stravování vidličkou 
 
Rodiče v žabičkách řeší, že jejich děti nemohou jíst vidličkou. Rodiče zajímá, zda se třeba 
může změnit toto pravidlo, pokud by jídlo vidličkou zvládalo třeba 50 % dětí ve třídě? Upravují 
se pravidla i dle schopností dětí v dané třídě nebo se trvá na tom, co vždycky fungovalo 
například i bez ohledu, že by třeba nově příchozí děti byly šikovnější.  

Paní zástupkyně informovala o zavedeném systému, že po celý rok v Broučkách, Žabičkách a 
v prvním pololetí v Kočičkách jedí děti lžící.Starší třídy jedí příborem.Těmto třídám není 
nabízen příbor i z bezpečnostních důvodů.  

Paní zástupkyně informovala, že dětí ve třídě je opravdu hodně, mnohdy 20 na jednu paní 
učitelku a některé děti nezvládají ani jíst lžící a pijí polévku z talířů apod. Proto se obě třídy 
s nejmladšími dětmi při stravování zabývají nácvikem jezení lžící. Příbory ve třídě Kočiček 
budou dětem nabídnuty podle schopností většiny dětí (nyní je obvyklé od pololetí). 

Toto téma bylo přítomnými probráno a je na nás všech rodičích, aby dítě mělo základ 
z domova. Dokud děti ze Žabiček a Broučků nebudou umět jíst příborem, není možné, aby v 
počtu dětí v jednotlivých třídách je to pak učila paní učitelka. Pakliže p. učitelka uvidí, že děti 
příbor ovládají, pravidlo "jíst pouze lžičkou" se může změnit.  
 
 

  



12. Autobusová doprava na plavání a výlety 
 
Zástupci přednesli dotaz na možnost dopravy modernějšími autobusy na lekce plavání. 
 
Pan ředitel sdělil, že spolupráce s panem Veselým, který je smluvním dopravcem, je již 
mnoho let zavedená a ke spokojenosti všech. Jezdí opatrně, pomalu a je i hodný k dětem. 
Pan ředitel se i přesto spojí s autobusovou firmou a zeptá se na obměnu vozového parku. 
Následně se spojí i se školitelem bezpečnosti a zeptá se na povinnost pásání dětí. Bude nás 
dále informovat.  
 

13. Plavání v jiném bazénu než je Hloubětín např. ŠUTKA 
 
Zástupci přednesli dotaz na změnu místa kurzu plavání, např. modernější ŠUTKA.  
 
Pan ředitel informoval, že s paní ředitelkou Hamplovou (nyní na mateřské dovolené) projel 3 
jiné bazény a i vzhledem k minulosti se přiklonili opět k Hloubětínu. Velmi pěkný bazén mají 
v Neratovicích, nicméně je stále obsazen na požadované termíny školkou. Šutka neumožňuje, 
aby byl bazén během výuky našich dětí zavřený, je tam i veřejnost. Lagoon má velmi špatné 
podmínky. V Hloubětíně je slaná voda, bazén je zavřený v době výuky pro veřejnost (tedy 
bezpečný z hlediska pohybu cizích osob), lektoři jsou kvalitní a vyhovuje dojezdovou 
vzdáleností.  
 

14. Fotografování dětí 
 
Zástupce Broučků přednesl dotaz rodiče, který se ptá na výši poplatku za fotografování dětí. 
Zdá se mu vysoká.  
 
Zástupci se shodli, že částka 280 Kč je adekvátní. Fotografové jsou zkušení a prověření už 
léta. V minulosti se zkoušeli i jiní fotografové a výsledky nebyly optimální ani z hlediska kvality, 
ani z hlediska organizace focení a komunikace s dětmi. Pokud rodiče fotky nechtějí, lze toto 
nahlásit ve třídě. Nabízí se i možnost zaplatit jen 200 Kč, kdy rodič obdrží elektronickou verzi.  

Na konci školního roku se pak koná společné focení celých tříd, přičemž třídní fotky jsou  
             hrazeny z fondu SRPŠ a rodiče už tak nic navíc nedoplácejí 

 
 

15. Výše příspěvku SRPŠ  
 
Pan ředitel informoval, že se s ním spojil jeden z rodičů na téma snížení příspěvku za SRPŠ, 
která činí již několik posledních let 1500 Kč. Pan ředitel sdělil, že teoretiky připadá v úvahu 
snížení částky na 1100 Kč, kdy by z rozpočtu vyjmul veškeré prostředky na výlety. V případě 
organizace výletu by se pak adekvátní částka vybírala samostatně. 
 
Zástupci se shodli, že kulturní program, který výběr příspěvku umožňuje školce organizovat, je 
velkým přínosem pro děti. Ekonomicky i organizačně je vhodnější vybírat jednu částku 
pokrývající celé náklady na školní rok. Plošně není mezi rodiči zájem ani o rozmělnění plateb, 
ani o zredukování aktivit pro děti. Výše příspěvku bude zachována na částce 1.500,- Kč/rok. 
 

16. Konání kroužků 
 
Poslední téma bylo, proč se v nejmladších ročnících "diskriminačně" koná nejméně 
kroužků. Jeden důvod je, že na některé kroužky (keramika, plavání, věda) nejsou ještě 
nejmenší děti dostatečně zručné a druhý důvod je kapacita (čas a prostor). V pátek nejsou 
kroužky vůbec, protože dochází nejméně dětí do MŠ. A ve zbylé dny je učebna = "jídelna 
Kočiček" plně vytížena.  
 
Kroužky se zároveň nesmí konat v hernách tříd, aby tyto prostory určené dětem z konkrétních 
tříd nebyly "zneužívány" ke komerčním účelům pro omezenou skupinku dětí. Zájmové kroužky 
se také "nesmí" konat dopoledne, kdy probíhá řízená činnost/výuka dle osnov a nesmí 
zasahovat ani do poledního klidu. A odpolední čas, kdy školka funguje spíše jako družina, je 



velmi omezený. Proto již nelze navyšovat kapacitu kroužků. Mimo to "děti potřebují také čas 
pro volné hry a socializaci, bez zásahu dospělé osoby" (citace z psychologie a pedagogiky). 

Závěr výboru SRPŠ pro informaci všem rodičům:  

Na všechny dodavatelské služby (doprava, focení, bazén, svačinky) se od roku 2014 
aktualizovala výběrová řízení a pouze stávající dodavatelé byli schopni a ochotni dodržet 
poměr cena vs. kvalita za požadované služby. Všichni externisté, kteří jsou ve styku s dětmi z 
MŠ Letců, jsou léty prověřeni a jsou milí, ochotní, ohleduplní k dětem a nabízejí kvalitní 
služby. Ve stejném období proběhlo také několik dotazníků spokojenosti mezi všemi rodiči, jak 
ze strany školky, tak ze strany výboru SRPŠ a i tyto ankety dopadly na 95% spokojenosti 
rodičů. Výsledky jednotlivých anket jsou k dispozici k nahlédnutí. Na základě skvělých 
výsledků tak školka ani výbor SRPŠ nemá důvod k jakýmkoli změnám či riskantním pokusům. 
Žádné téma ovšem není zapovězeno, takže pokud máte jakékoli pochybnosti, neváhejte nás 
kontaktovat. 

 

Dne 10.10. 2017 zapsala: Lenka Peterová 


