Setkání zástupců SRPŠ dne 11. 10. 2018
Přítomni:
Jaroslav Ptáčník – ředitel
Barbora Nová – zástupce ředitele
Lenka Peterová – Kytičky
Jana Voráčová – Broučci
Marcela Holečková – Sluníčka
Petra Švecová - Motýlci
Romana Suková, Martina Šátková - Kočičky
Eliška Mazancová - Žabičky

Projednávaná témata:
1. Celková spokojenost
Celkově dorazilo od mnoho rodičů hodně chvály směrem k pedagogickému sboru, k
péči o děti, komunikaci s rodiči apod..
Konkrétní příklady:
Velká pochvala pro obě paní učitelky Dominiku a Jiřinku ze Žabiček, za jejich
trpělivost, vstřícnost, komunikativnost a celkové nadšení a zapálenost pro práci.
Od dalších rodičů: Pět let jsem v MŠ Letců nebyla a mám z ní teď úplně jiný pocit než
tehdy. Je to moc fajn!
Pan ředitel děkuji a je rád, že jsou rodiče spokojení.
2. Stromy + zahrada
Od rodičů přišel podnět ohledně výsadby stromů. Máme z bytu výhled do korun tři
borovic, jež rostou v rohu zahrady u Žabiček a vypadají rok od roku hůře. Bylo by
skvělé, kdyby se už teď zajistila náhradní výsadba tak, aby až bude třeba tyto stromy
porazit, byl na zahradě nějaký další stín.
Na části zahrady jsou děti také na přímém slunci, bylo by vhodné i tady osázet
stromy.
Pan ředitel nám sdělil, že stromy jsou pravidelně kontrolovány od odborníka (např. po
kontrole byl pokácen stříbrný smrk v přední části zahrady MŠ), letos znovu bude
objednán dendrolog. Bude tedy řešeno s ním, jak bude řešena výsadba dalších
stromů. Dále je v plánu získat dotaci na celkovou rekonstrukci zahrady, ale čeká se
na vypsání grantu. Pokud by dotaci školka dostala, tak by zahrada byla celá
rekonstruována. Ale je možné, že grant vypsán nebude.
Loňské SRPŠ finance nebyly zcela vyčerpány, p. ředitel proto navrhuje, aby na
pískoviště tříd Žabičky a Broučci byla za tyto finance pořízena na zakrytí plachta (v
případě, že nebude možnost získání dotace). Zástupci souhlasí.

Záhonky do školek – bude projekt realizován či nikoliv? Řešilo se již v loňském roce.
Záhonky budou v Ekocentru Prales – bude vyhrazen fóliovník, každá třída bude mít
svůj záhonek. Třída Žabičky (která do Pralesa nebude docházet) si vybuduje
záhonek na zahradě MŠ.
3. Názvy tříd
Od jedné maminky se sešla žádost na změnu názvu tříd. Bylo by skvělé, kdyby byly
"gendrově vyvážené", čili všechny názvy středního rodu (aby holčička nebyla brouček
a chlapeček žabička).
Návrh:
Žabičky - Kuřátka
Broučci - Koťata
Kočičky - Světýlka
Motýlci - Poupata
Sluníčka - Sluníčka
Kytičky - Písmenka
Názvy tříd slouží především dětem – jsou to názvy motivační (každá třída je jinak
označena řadovou číslovkou - 1. - 6.). Genderovou vyváženost děti neřeší a názvy
tříd se dětem, kam moje paměť sahá, vždy líbily. Paní učitelky názvy obvykle
využívají při hromadném oslovení, sporadicky však pro oslovení jednotlivých dětí.
Zástupci i vedení MŠ se shodlo, že změna není nutná.
4. Pravidlo sourozence
Po roce opět otevřeno téma pravidlo sourozence: Pokud dítě splňuje všechny
podmínky – místo bydliště, věk (3 roky do 31.8.) a zároveň má staršího sourozence v
jedné školce. Dotaz zní, bude možnost dát sourozence společně do školky Letců?
Aby nemuseli rodiče mít ranní maraton - starší dítko Letců, mladší Albrechtická. Bude
zohledněno to, že starší sourozenec chodí do MŠ Letců?
Ze strany pana ředitele byla vůle pravidlo sourozence prosadit, stejné bylo i
stanovisko zřizovatele. Avšak po změně školského zákona, která stanovuje nárokové
přijímání dětí od 3 let věku do spádových mateřských škol, se kritérium sourozence
stává komplikovaným.
Pan ředitel před několika dny konzultoval zohlednění sourozenců při zápisu s
odvolacím orgánem (Magistrát hl. m. Prahy). Po úpravě školského zákona jsou
kritéria jasně daná – věk a místo trvalého pobytu dítěte. Dítě starší 3 let má na přijetí
do spádové MŠ nárok. V našem případě jsou spádové pro celé území Kbel obě
mateřské školy. Dítě, které je rodiči přihlášeno do obou mateřských škol a má nárok
na přijetí, je také do obou skutečně přijato (na základě věku a místa trvalého pobytu,
tedy v souladu s platnou legislativou). Rodiče se následně mohou rozhodnout, kam
jejich dítě bude docházet. Nelze dítě nepřijmout na základě toho, že již bylo do jedné
mateřské školy přijato. V případě, že se použije kritérium sourozence, tedy kritérium,
které zákon nestanoví, není možné žádným způsobem obhájit přijetí dítěte mladšího
(se starším sourozencem již docházejícím do MŠ) před jiným starším (bez
sourozence). Tím totiž v podstatě dochází k diskriminaci dítěte, které sourozence
nemá.

Je zcela pochopitelné, že rodiče chtějí mít své děti v jedné MŠ. Avšak s ohledem na
platné znění školského zákona není možné z jakéhokoliv důvodu upřednostnit dítě
mladší před starším a v rozhodnutí o nepřijetí použít zdůvodnění, že starší dítě
nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity dětmi staršími a dále několika mladšími
dětmi, které mají sourozence v MŠ Letců. Pokud by toto v rozhodnutí bylo uvedeno,
nemohl by naší MŠ Magistrát hl. m. Prahy potvrdit rozhodnutí o nepřijetí dítěte.
Naopak by nařídil starší dítě přijmout.

5. Stojany na kolo
Sešlo se mnoho podnětů, že v době hezkého počasí jeden stojan kapacitou
nedostačuje. Velmi často se stává, že při pozdějším příjezdu do školky není kolo již
kam dát, protože ve stojanu není místo. Kola o sebe i dřou a nejdou uzamknout.
Pan ředitel řešil již s pí místostarostkou, pravděpodobně bude možnost k tomuto
účelu čerpat dotaci. Pokud ne, zakoupí MŠ stojany ze svého rozpočtu. S p. ředitelem
dále konzultováno, kolik míst je potřeba. Padla shoda cca celkem 30 míst. Bude
realizováno v tomto školním roce.
6. Sauna
Od rodičů přišel další podnět ohledně návštěvy sauny. V dřívějších dobách se do
sauny chodilo, min. 1x týdně v zimním období. Nepřemýšlí školka o tom, je to hlavně
kvůli vysoké nemocnosti dětí.
Pan ředitel sdělil, že dle České školní inspekce se kroužky nesmí konat dopoledne.
Dopoledne musí probíhat vzdělávací program. Sauna není součástí vzdělávacího
programu. Sauna by navíc musela mít adaptační prostředí, většina dětí v sauně nikdy
nebyla. Aby návštěvy sauny měly smysl, je nutné je realizovat pravidelně - s odkazem
na výše uvedené není možné pravidelné návštěvy zajistit. A docházet do sauny
formou výletu není účelné.
Třída Motýlku a Kočiček však bude cca jednou za dva měsíce formou výletu chodit do
solné jeskyně do Letňan.
7. Šatna – ukládání oblečení
•

•
•

V minulém roce jsme ve třídě žabiček dávali oblečení na zahradu na horní poličku –
bylo to určitě lepší než současné nastavení, kdy děti dávají věci na zahradu na pytel.
Oblečení je zmačkané a naházené v pytlíku a děti v něm skoro nic nenajdou. Prosím,
zda by bylo možné případně zjistit i názory ostatních rodičů
Nelíbí se mi systém, jak dětem ukládat oblečení. Po pravdě mi to přijde na hlavu,
dávat věci co mají na ven přes pytel. Pak z venku budou mít vše špinavé v pytli?
Také bych měla připomínku ke změně rozdělení věci v šatně, nový způsob je velice
nešťastný. Děti se budou vymlouvat vždy, ale rozdělit věci různě po šatně není
vhodné. Věcí na zahradu v tomto počasí je tolik, že se rozhodně nedají jen přehodit
přes kapsář. Dopoledne je chladno, odpoledne horko, může pršet, přehodit tepláky,
mikinu, kraťasy, nepromokavé kalhoty a bundu jen tak přes kapsář nejde, čepice +
kšiltovka má být zase v kapsáři. Navíc když budou věci ze zahrady špinavé, zašpiní i
věci na převlečení v kapsáři (v zimě to bude ještě horší). Původní varianta všechny
věci na zahradu nahoru do přihrádky byla jasná, jednoduchá, syn nikde nic nehledal,
vše našel na jednom místě. Nebyl prostor pro výmluvy.

Pan ředitel sdělil, že tento problém byl pouze u 1-3 třídy. Proto byl systém v těchto
třídách sjednocen. Způsob ukládání oblečení je plně v kompetenci učitelek. Pokud
některému z rodičů systém nevyhovuje, domluvte se prosím individuálně s paní
učitelkou z Vaší třídy na jiném vyhovujícím systému. V předškolních třídách jsou děti
povětšinou natolik samostatné, že se systém ukládání oblečení neřeší vůbec. Záleží
na domluvě rodičů a jejich dětí.
8. Telefon
Rodiče chápou, že učitelky nechtějí dávat osobní telefon, ale žádají, aby v každé
třídě byl jeden pracovní (služební telefon).
Na základě žádosti SRPŠ v loňském roce byl založen e-mail pro omluvy. Pro omluvy
dále slouží telefon (pevná linka), e-mail a omluvný sešit. Dále funguje přepojování do
tříd. Je vždy tímto zajištěna dostupnost. Mobilní telefony do každé třídy by způsobily,
že se učitelky budou starat o mobil místo o děti. Každá paní učitelka je tedy dostupná
na pevné lince po přepojení. Kdyby se náhodou stalo, že by byla s dětmi venku, paní
ekonomka (či kdokoliv jiný), která telefon zvedá od 8:00 hod., předá vzkaz a daná
učitelka se vždy ozve.
I zástupci SRPŠ se shodli na tom, že mobil by akorát „rušil“ učitelky od dětí. Tento
systém je vyhovující.
9. Pitný režim
Rodiče žádají hlídání pitného režimu.
Dle pana ředitele je pitný režim zajišťován, jediné je to, že učitelé nesmí děti do pití
nutit. Paní učitelky však děti k pití motivují. Děti na zahradě se v pravidelných
intervalech posílají k pítku. Pokud je nějaké dítě, které ani doma nepije, je nutné, aby
to učitelky věděly. Pokud někdo z rodičů má pocit, že pitný režim není u jeho dítěte
dostačující, je nutné se obrátit s konkrétním případem na paní učitelku ve třídě.
Pan ředitel dále sdělil, že celou záležitost ještě jednou probere s učitelkami na další
pedagogické radě.
10. Svačiny pro děti, co jdou po obědě domů
Rodiče opětovně připomínají, že sladkosti na svačinu nepatří. Nekvalitní svačinky s
tukovou tmavou polevou, bonbony a další nezdravé svačiny nesplňují výživové
hodnoty. Jablíčko, hruška, banán, přesnídávka, jogurt, plně postačí. Rodiče si rádi i
připlatí, chtějí dosáhnout např. na celé jablko.
Zároveň rodiče trápí počet bonbonů, kterými jsou děti zásobeny buď přímo školkou
nebo v případě, že má dítě svátek/narozeniny. Rodiče by rádi probrali jinou motivaci
než přes cukrátka.
Vedoucí ŠJ připravila rozpis stravného. Normativ pro děti do 6-let – 6-9 Kč pro ranní
svačinu (čerpají cca 8 Kč), oběd 14-25 Kč (čerpají cca 21 Kč), odpolední svačina 6-9
Kč (čerpají cca 6 Kč). To je norma, do které se musí vejít.
Paní vedoucí ŠJ sdělila, že by tedy bylo možné 2-3x týdně dávat celé ovoce, poté
přesnídávku apod. bez „tzv. nekvalitních svačinek“. P. ředitel navrhuje, aby se k celé

této problematice vyjádřili všichni rodiče formou dotazníku, který bude připraven a
budou zde navrženy 3 možné kombinace svačinek pro děti, co jdou po obědě domů.
Poté se budou řídit výsledky z dotazníku.
Bonbony – p. ředitel si není vědom, že by byly děti účelně školkou zásobeny
bonbony. Jeden zástupce SRPŠ sdělil, že se to ve velké míře děje zejména
v Broučcích, což pan ředitel okamžitě prověří. Již bylo prověřeno. Dle sdělení pí
učitelek se jednalo o bonbony, které v dané dny zbyly z oslav narozenin či svátku. Ke
snědení obědu děti v žádném případě nejsou plošně motivovány bonbony.
Bonbony nosí děti např. při narozeninách, svátcích. Je tedy potřeba se domluvit
v rámci třídy na třídních schůzkách či v rámci třídy mailem, jak toto bude řešeno.
Pokud někdo nesouhlasí s bonbony, je nutné se v dané třídě a s danými učitelkami
domluvit. Pan ředitel navrhuje nosit např. sušené ovoce.
Jako příklad může sloužit třída Kytiček, kde na letošní rodičovské schůzce si rodiče
odhlasovali, že budou nosit pečené buchty, dorty, ale bez krému, jen s např.
s marmeládou.
Skvělý tip jsou muffiny nebo perníčky. Zkrátka kusovky do ruky (ideálně samostatně
balené - košíček, pytlíček), které si děti případně mohou schovat do skříňky a
odpoledne odnést domů.
11. Prales
Rodiče prosí o bližší informace k organizaci, k rozdělení dnů, jak to bude s kroužky
apod.
Pan ředitel sdělil, že bude poslána informace ohledně Pralesa předem před tím, než
se začne do Pralesa chodit. O kroužky děti nepřijdou, děti se budou střídat po dnech,
a je to již zařízeno tak, že ten daný den kroužky děti nemají.
Rozdělení je následující:
PO – Motýlci
ÚT – Kytičky
ST -. Broučci
ČT - Kočičky
PÁ - Sluníčka.
Pan ředitel prosí o zjištění, zda ve třídě někdo požaduje otevření již v 6:30 nebo je
možné ten jeden daný den pro třídu mít v Pralese otevřeno až od 7:00 hod. Budou
zjišťovat zástupci SRPŠ. Scházení dětí v Pralese bude prodlouženo až do 8:30
Dále se domluví termín a udělá se Den otevřených dveří v Pralese.
12. Autobus na plavání + Plavání
Opět znovu po roce přišel podnět „starý“ autobus na plavání. Není vyhovující.
Od rodičů samozřejmě vzhledem k hlasování přišlo, že je škoda, že nemohou
všechny děti jezdit na plavání. Je zde tedy nápad, zda by se děti nemohli ob týden
střídat? Nebo vyřadit děti, které absolvovaly kurz v loňském roce.
Již řešeno v loňském roce. Autobusová doprava je smluví dopravní přepravce i
bazénu. Převažuje kvalita a spolehlivost řidiče. Hlavní je i jednání a přístup řidiče.

Jsou zkušenosti i z minulých let, kdy se řidič před dětmi vyjadřoval velmi nevybíravě a
byl nepříjemný.
Ohledně pásů - když autobus pásy má, děti jsou připoutaní, když autobus pásy
nemá, děti se nepásají. Je to ověřené u bezpečnostního technika.
Plavání – řešeno losem, nejspravedlivější varianta. Bohužel jiné, spravedlivější řešení
není možné, padla shoda mezi zástupci SRPŠ. V druhém pololetí se tedy dostane i
na ty, co nechodí v pololetí prvním.
Jiné mateřské školy běžně organizují plavecký výcvik v rozsahu 9 – 10 lekcí za celý
školní rok. U nás, i po nutnosti losování, má každý zájemce možnost účastnit se
plaveckého výcviku v minimálním rozsahu 17 – 19 lekcí (počet lekcí vycházející na
jedno pololetí).
13. GDPR
Od zástupců z Motýlků přišel dotaz, zda se mohou či nemohou vyvěšovat seznamy
jmen a dotazníky na rodiče. Jak mají postupovat při obesílání dětí emailem? Ve škole
ve Kbelích posílají ve skryté kopii, nikde se nesmí nic zobrazovat.
Citace od právníků:
„Pokud osobní údaje, např. svých zákazníků nebo zaměstnanců, předáte někomu
jinému (MŠ je předala nám), aby s těmito údaji pracoval pro vás a místo vás, musíte s
ním uzavřít smlouvu, ve které se zaváže, že bude údaje chránit stejně jako vy. Bez
takové smlouvy byste pro předání údajů jiným osobám mimo firmu nebo organizaci
museli získat souhlas dotčeného člověka.“
„Mnoho subjektů a spolků má pocit, že se jich pravidla pro ochranu osobních údajů
netýkají, protože s žádnými nepracují. Přitom ale stačí, aby měli databázi
potenciálních klientů či zákazníků a to i kdyby se jednalo jen o jméno a e-mail (nebo
telefonní číslo) a již půjde o zpracování osobních údajů.“
Pan ředitel vydává pokyn, že všechny e-maily rodičům skrze zástupce SRPŠ se
budou tedy posílat ve skryté kopie.
14. Sběr papíru
Kdy bude v MŠ sběr papíru?
Sběr papíru bude 15. - 16. 11. 2018. Termín je uveden i na webových stránkách,
v sekci „Akce“.

Dále pan ředitel sdělil, že každá třída má vypsané konzultační hodiny, kde rodiče
mohou cokoliv řešit s daným pedagogem. Domluvit si však konzultační schůzku je
možné po předchozí domluvě v jakémkoliv jiném termínu, který Vám bude vyhovovat.
Pan ředitel představil návrh čerpání financí z fondu SRPŠ pro školní rok 2018/2019.
Zástupci SRPŠ tento návrh odhlasovali.

Zapsala: Lenka Peterová, 12. 10. 2018

