SETKÁNÍ S RODIČI 10.5.2018 V MŠ
Organizace školního roku 2018-2019,
GDPR a výhled do budoucnosti

SOUČASNÝ STAV
• Do 1. ročníku odchází 4 děti.
• Po zápise konaném 9.5. přijato 8
dětí.
• Od 1. září školka naplněna na 25
dětí, tzn. máme naplněný stav.
• V příštím školním roce budou ve
třídě pouze tři předškoláci, u
nichž je ale vysoký předpoklad,
že nenastoupí do naší základky.

• V červnu bude škola podávat
novou žádost, aby mohla být
zajištěna chůva na další období.
• Ve školce v současnosti
pomáhají učitelkám chůva a
asistentka pedagoga.

CO ČEKÁ MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Přijímání dětí dozná nová pravidla:

od 1.9.2018 povinně tříleté
od 1.9.2020 povinně dvouleté

• Nová pravidla financování mají nastat
k 1.9.2018, kdy by mělo ministerstvo
zohledňovat počet hodin s dětmi
(provozní dobu), oproti dnešnímu
financování na počet dětí.

• !!! Povinná docházka pro
předškoláky – omluvný list !!!

• Pravidla se stále mění, nic není
jednoznačné.

• Počet dětí v obci opět klesá.

• Problém se zásadním způsobem
přenese na základku v roce 2019/2020,
protože několik jesenských školních
dětí navštěvuje jinou nespádovou
školu a rodiny se z Jeseníka stěhují.

• Současný způsob financování
nebude stačit k zajištění provozní
doby v budoucnu.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Školní rok je organizován pomocí
školního vzdělávacího programu,
se kterým by se měl každý rodič
podrobně seznámit.
• Stává se nám, že rodiče
seznámení se s ŠVP podepíší bez
jeho znalosti, a vznikají pak
zbytečné dohady a diskuze.
• Apeluji prosím na dodržování
času pro předávání dětí, tedy do
8,00. V tento čas již začíná řízená
činnost.

• Stejně tak apeluji na vyzvedávání
dětí nejpozději do 16,00. Budova
školky se v tuto hodinu zavírá.
• Prosím o včasnou platbu stravného
a školného. Školné je v příštím
školním roce 400,- a cena svačina,
oběd, svačina 8, 18, 8 Kč.
• Cena školného je ovlivněna
počtem dětí ve školce. Čím méně
dětí, tím vyšší podíl financování ze
strany rodičů.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Školní rok je organizován od 1.9. do 31.8.
• Během školního roku jsou vyhlášeny několikeré krátké prázdniny pro
základní a střední školy.
• Omezení provozu mateřských škol probíhá ze zákona č. 262/2006 Sb.
zpravidla v době přerušení provozu, tedy v době letních prázdnin.
Tato doba je určena k čerpání zákonné dovolené pracovníků škol.
Pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 40 dnů dovolené.
• Podle stanoviska pracovníků České školní inspekce má být školka
uzavřena osm týdnů v době letních prázdnin.
• K přerušení provozu může dojít i v době krátkých prázdnin se
souhlasem zřizovatele a dohodou s rodiči.
• Pedagogický pracovník si nemůže vybrat dovolenou takříkajíc, kdy
chce.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci
a srpnu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní
ředitel na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) nejméně 2
měsíce předem.
• Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po
projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo
přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
školy zveřejní ředitel na přístupném místě neprodleně poté, co se o
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
• Toto je standardní článek školních řádů mateřských škol v ČR.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Z předchozích stránek vyplývá:
1. Buď uzavření MŠ na prakticky celé dva měsíce.
2. Využít krátkých školních prázdnin k rozmělnění a zkrácení
letního omezení provozu.
3. Možnost dohody zřizovatelů blízkých obcí k zajištění
provozu v srpnu v rámci mateřských škol Křinec, Oskořínek
a Hrubý Jeseník. Přes počáteční zájem nevyužil nikdo.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Minulý rok domluvena varianta 2.
• Ve školním roce je celkem cca 15 dnů krátkých školních
prázdnin: podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční.
• Pokud tyto dny využijeme k omezení provozu, v létě bude
školka uzavřena vždy jen pět týdnů na místo osmi.
• Provoz školky nelze dlouhodobě zajišťovat jen jedním
pedagogickým pracovníkem z bezpečnostních důvodů.
Provozní doba je 9 a půl hodiny s dvaceti pěti dětmi.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září
2018.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí v
úterý 1. ledna 2019. Vyučování začne ve středu 2. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny připadnou na období od 18. do 24. února 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna
2019.

Najdete na: http://zshrjesenik.cz/archiv

PROVOZ O LETOŠNÍCH LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
• Počet volných dnů v roce 2018:
2.1., 1.2., 12. – 16.2, 29.3., 30.4., 7.5., 29. – 30.10., 27. – 31.12. = 15 dnů.
• Z toho plyne uzavření v červenci a srpnu na 25 dnů
• Proto vydal ředitel školy dne 25. 1. 2018 rozhodnutí o omezení provozu
mateřské školy od 9.7. do 12.8.
- Mateřská škola je otevřena pondělí – středa (2. – 4. 7.) před svatými.

PROVOZ O PŘÍŠTÍCH LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
2019
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny připadnou na období od 18. do 24. února 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna
2019.
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2019.
Vánoční prázdniny od 23. do 3. ledna 2020.
Krátké prázdniny činí v roce 2019 celkem 13 dnů a nabízí se ředitelské volno v
období čarodějnic 29. a 30. dubna nebo 6. a 7. května, abychom byli na 15ti
dnech.
Druhá varianta pro letní prázdniny 2019 je od 1. 7. do 11. 8.

DĚKUJI VÁM ZA ÚČAST

