
 

 

Schůzka s vedením školky 12. 10. 2016 
 
 
Přítomni byli:  
Za vedení školky: paní ředitelka Jiřina Hamplová 
   pan zástupce Jaroslav Ptáčník 
   paní vedoucí školní jídelny Markéta Bukačová 
 
Za výbor SRPDŠ: Kateřina Fischerová 
   Kateřina Hotovičková 
   Jiřina Gregorová 
   Petra Hazlbauerová 
   Táňa Olivová 
   Monika Klementová 
 
1) Zajímalo by nás, jaké zásadní změny se udály po rozdělení obou školek (školní 
řád a jiná pravidla) 
Změny v administrativě školky nejsou nikterak výrazné, změnil se pouze počet dětí a 
pedagogických pracovníků (po oddělení školky Albrechtická). Ve školním řádu je blíže 
popsáno téma vyzvedávání dětí. Byl zřízen zápisový arch, kam se zaznamenávají pozdní 
odběry dětí rodičem.  
Dále jsou od letošního roku všechny kroužky externí (i keramika paní učitelky Jitky 
Janochové), školka využila svého práva na pronájem prostor. Lektoři si přebírají děti ve 
třídě, zodpovídají za ně po dobu trvání kroužku, po skončení je předávají buď rodičům 
nebo vrací zpět do třídy. Dotace na kroužky se nedají čerpat, jelikož se jich neúčastní 
všechny děti ze školky. 
Znovu byly zavedeny návleky na obuv, které si berou rodiče při předávání a vyzvedávání 
dětí. Důvodem byl pohyb dětí po školce (děti z Kočiček například chodí na všechna jídla 
dolů přes celou školku do jídelny), pokud se nestihlo hned vytřít, děti si na přezůvkách 
nosily špínu do třídy.  
Větší důraz je kladen na bezpečnost dětí, školka se od rána zamyká.  
 
 
2) Ve školce Albrechtická chodí děti minimálně mimo areál školky na hřiště. 
Důvodem by snad mělo být to, že hřiště nejsou certifikovaná. Platí to i pro školku 
Letců? Jak často chodí děti mimo areál školky?  
Všechna hřiště v MČ prochází každoročně revizí, kterou financuje a zajišťuje MÚ. Revize 
probíhá i ve školce. Děti chodí s učitelkami i na hřiště, ale zahrada je z bezpečnostních 
důvodů (přehled o dětech, provoz atd.) pro paní učitelky výhodnější.  
 
 
3) Jsou změny v návštěvách solné jeskyně? Proč děti nechodí do solné jeskyně 
dopoledne?  
Solná jeskyně letos nebude pravidelně. Česká školní inspekce nedoporučuje kroužky ve 
školce dopoledne, jedině odpoledne. Děti jezdí do solné jeskyně většinou jednou měsíčně 
v rámci výletu. Týká se to tradičně dětí ze třídy Kočiček a Motýlků.  
 
 
4)Výbor se shodl na tom, že přebytek ve fondu SRPDŠ z minulého roku je poměrně 
vysoký a tak by rád opět jednal o snížení výše příspěvku na školní rok 2017/2018? 
Zajímalo by nás, co se stane/stalo se zbytkem z minulého roku? Přivítaly bychom 



 

 

v případě zbytku větší příspěvek do tříd na Vánoce, na výtvarný materiál…Případně 
bychom rády oslovily paní učitelky, aby si řekly, co by se třídám hodilo.  
Bylo by možno mít k dispozici finanční přehled za poslední 3 roky (jde nám 
především o zbylé peníze ve fondu na konci školního roku)? 
Přebytky ve fondu budou použity na obnovu stávajících nebo nákup nových prvků na 
zahradu školky. Vedení školky předneslo prosbu, aby se výtvarný materiál, kterého ve 
školce spotřebují veliké množství, nemohl opět dofinancovat z fondu, bude-li to třeba 
(bude se řešit operativně ve spolupráci s ředitelstvím školky a výborem SRPDŠ). Byl 
navržen větší příspěvek na Vánoce (to, co nakupují paní učitelky do tříd za hračky, 
pomůcky…). 
Stav hospodaření s fondem je uveřejňován na stránkách školky.  
 
 
5) Je zájem ze školky opět o zakoupení mikulášských figurek?  
Ano, školka má opět zájem o zajištění čokoládových figurek na Mikuláše.  
 
6) Jaký je plán školního roku 2016/2017? (Akce, výlety, jiné programy…) 
Plán školního roku a akce školky jsou vyvěšeny na webových stránkách, kde jsou i ostatní 
důležité informace týkající se chodu školky, plateb, fotografie z akcí tříd atd…  
 
7) Bylo by možno zveřejnit na stránkách školy výsledky ankety o stravování, která 
proběhla v minulém školním roce (jsou zpracovány i ve formě grafů). 
Anketa o stravování a její výsledky byla detailně zpracována paní ředitelkou ve formě 
prezentace a najdeme ji na webových stránkách školky.  
 
8) Zajímalo by nás, jaké jsou výsledky dotazníku školky k chodu školky. Bylo by 
možno je shrnout? Vyšlo v něm něco zásadního? 
Školka má nově certifikát „Rodiče vítáni“, který získala na základě výše jmenovaného 
dotazníku. Výsledky a ohlasy od rodičů byly velmi pozitivní.  Ohledně chodu školky je 
možno shlédnout videa na Kbely TV. Na webových stránkách je dále prezentace týkající 
se stravování – na hlavní stránce.  
 
9) Jaké je finální stanovisko školky k projektu "Zdravá školka"? 
Na projekt Zdravá školka se vedení školky informovalo. Paní vedoucí školní jídelny 
Markéta Bukačová nám podala velmi zevrubné informace týkající se výhod i nevýhod pro 
naši školku. Ukázalo se, že o daný projekt není mezi MŠ příliš zájem. Naše školka vaří 
z čerstvých potravin, dbá se na naplnění spotřebního koše. Paní vedoucí řídí jídelnu 
hospodárně, zajímá se o sezónní ovoce a zeleninu, pokud je to možné a cenově výhodné. 
Projekt Zelená školka prosazuje odebírání potravin od regionálních, lokálních farmářů a to 
se cenově velmi liší. Razantně by se zvýšila cena jídla ve školce. Školka vaří tradiční 
česká jídla, ale i nová jídla, zařazuje také do jídelníčku potraviny jako je quinoa, jáhly, 
cizrna… Ve výsledku by byla školka velmi omezena, stálo by to peníze a jediné, co by 
získala je certifikát a dohled. Projekt je vhodný spíše pro soukromé a malé školky. 
 
 
10) Uvažuje vedení školky o objednání bazénu v Neratovicích pro školní rok 
2017/2018? 
Vedení školky s bazénem v Neratovicích jednalo, ale většina škol a školek tam již má 
dlouhodobě předobjednaný termín a ten, co byl školce nabídnut, absolutně nevyhovuje. 
Bazén v Hloubětíně je vyhovující, školka tam má bazén sama pro sebe, nemá tam v době 
plavání přístup veřejnost, je tam slaná voda, plavecká škola vyučuje na základě dobře 



 

 

propracované metodiky. Pokud se budou chtít rodiče jet podívat na své děti na plavání, 
samozřejmě můžou, ale lépe až od listopadu/prosince, až bude vše zaběhané.  
 
11) Čím by mohl výbor SRPDŠ pomoci, jaké má na nás vedení požadavky, přání, 
výtky atd. ? 
Výtky žádné nejsou, SRPDŠ a vedení školky má navázanou velmi úzkou a dobrou 
spolupráci.  
 
 
 


