
ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI MŠ BRNO, BRECHTOVA 6 

 

Spolek: Spolek rodičů a přátel při MŠ Brno, Brechtova 6, IČ: 708 53 754 

Místo konání členské schůze: v sídle spolku, v mateřské škole na adrese Brechtova 6, Brno, 
63800, ve třídě „Berušky“ 

Čas konání členské schůze: 26. ledna 2022 v 16:30 

Zasedání členské schůze řádně svolala předsedkyně spolku Bc. Lucie Andrysíková (dále jen jako 
„předsedkyně spolku“), a to začátkem roku 2022 oznámením všem dotyčným osobám. 

Program členské schůze: I. Provozní věci a aktuality 

    II. Vyúčtování činnosti spolku za školní rok 2020/2021 

   III. Nabízené aktivity v rámci výchovné činnosti školy 

    IV. Dotazy rodičů 

 

1. Členskou schůzi zahájila předsedkyně spolku přivítáním všech rodičů a nadále předala 
slovo paní ředitelce mateřské školy (dále jen „MŠ“) Mgr. Ivaně Horké (dále jen jako 
„paní ředitelka).  

 
2. V MŠ došlo k personálním změnám, a to že paní Bc. Lucie Andrysíková se stala od 

září 2021 zástupkyní paní ředitelky a následně od prosince 2021 předsedkyní spolku 
SRPŠ, dále MŠ opustila paní učitelka Lenka Karolyiová a asistentka Petra Velínová ze 
třídy Sluníčka, a zároveň přivítala paní učitelku Ivanu Ličkovou do třídy Sluníček, 
asistentem pedagoga se v třídě Berušky stala Valerie Horká.  

 
3. Revizor účtu, paní Rušarová, připraví spolku výsledky vyúčtování 1. pololetí školního 

roku 2021/2022  k 31. 1. 2022.  
 Detailní rozpis vyúčtování a zápis z této schůze bude vyvěšen na nástěnkách tříd. 

 
4. Schůze byla obeznámena s akcemi pro děti, viz webové stránky MŠ Brechtova. 
 canisterapie v prostorách MŠ (únor a březen 2022) 
 V případě alergie dětí na zvířecí srst je nutno upozornit paní učitelky. 
 24. 2. 2022 proběhne v MŠ dětský karneval s tématem „zvířata“ 
 muzikoterapie (informace budou ještě upřesněny) 
 program pro předškoláky (informace budou ještě upřesněny) 

 
5.  Zájmové kroužky v prostorách MŠ probíhají dle rozpisu. 

 Kurz flétny probíhá v následujícím pololetí beze změny.  



 Přírodovědný kroužek je naplněn, v případě uvolnění místa na další pololetí 
budou rodiče informováni v mailu.  

 V plavání se na další pololetí školního roku 2021/2022 uvolnilo 6 míst, v případě 
zájmu o tuto zájmovou aktivitu pro děti je možné kontaktovat paní zástupkyni 
na emailu.  

 Plánovaný keramický workshop je vhodný i pro začátečníky. Bylo dohodnuto, že 
den pro konání workshopu bude čtvrtek. Detailnější informace budou ještě 
upřesněny.  

 Nadále pokračují také kroužky Lemuru. 
 Rodiče byli vyzváni na svou odpovědnost, aby po ranní předávce dětí u 

autobusu informovali MŠ (buď zavěšením kolíčku v šatně nebo formou SMS 
třídním učitelkám), zda děti předali a jestli je vyzvednou po obědě či po spaní.  

 Při vyzvedávání dětí mají přednost zákonní zástupci před osobami se 
zmocněním. 

 Angličtina v současné době v MŠ neprobíhá. Pokud by se někdo z rodičů ujal 
vedení angličtiny pro děti, je možné zahájit výuku. Bylo obeznámeno, že MŠ není 
nakloněna k výuce AJ v předškolním zařízení a o možnosti využít jazykovou školu 
neuvažuje.  
 

6. Paní ředitelka poděkovala panu Singrovi za ochotu se podílet na opravě zahradního 
domečku na školní zahradě, avšak z finančního hlediska, kdy by oprava vyšla dráž než 
nový domeček, bylo rozhodnuto o koupi zcela nového prvku. 
 

7. Bylo zmíněno, že u některých rodičů dochází k pozdnímu vyzvedávání dětí po obědě. 
Proto bylo na rodiče apelováno, aby dodržovali dobu k vyzvedávání svých dětí, a to 
od 12:30 – 13:00 (opuštění MŠ), na tuto dobu totiž navazují další uklízecí práce 
(vytírání prostor MŠ) a možnost vstávání dětí. 
 

8. Předsedkyně spolku poděkovala rodičům za dodatečné uhrazení příspěvků SRPŠ a 
současně ještě vybídla k rychlému uhrazení zbývajících příspěvků. 
 

9. Paní ředitelka oznámila informace ohledně prázdninového provozu MŠ Brechtova a 
sousedních mateřských škol v období letních prázdnin. Formulář ohledně 
prázdninové docházky v MŠ bude k vyplnění na parapetech jednotlivých tříd.  Při 
rozhodování ANO x NE bylo vysvětleno, že i když si rodiče nejsou prozatím jisti 
docházkou svého dítěte o prázdninách, je vhodné dítě přihlásit a rozhodnout se 
později. Pokud bude zaškrtnuto NE, dítě na prázdninový provoz přijaté nebude a 
místo něj bude docházka nabídnuta žákům z jiných MŠ.  
 

10. Rodiče byli seznámeni s plánovanou akcí Škola v přírodě na Vysočině v hotelu Tři 
Studně v termínu 18. – 22. 4. 2022.  Odjezd v pondělí 15:00 od MŠ, návrat v pátek k 
MŠ 16:00 – 16:30. S dětmi pojedou paní učitelky z tříd Berušky, Motýlci a Sluníčka 
(zároveň i zdravotník), paní kuchařka Martina (noční směna).   

 Volná místa k dohlášení ještě jsou.  
 Dítě je po předchozí domluvě možné přivést na místo konání.  



 Více informací obdrží dotyční v mailu. 
 

11. Následovaly dotazy z řad členů spolku rodičů  
 Na dotaz, od kolika let je Školka v přírodě vhodná, bylo uvedeno, že toto kritérium je 

individuální. Zásadní parametrem je soběstačnost a samostatnost, účast mladších 
žáků je nutno konzultovat s paní učitelkou.  

 Byl vznesen dotaz, kdy bude probíhat zápis do ZŠ a zda MŠ podniká s dětmi návštěvy 
do ZŠ. Bylo zodpovězeno, že návštěvy ZŠ ve dnech otevřených dveří si zajišťují rodiče 
sami, stejně tak zápis dítěte do elektronického systému https://zapisdozs.brno.cz  
Sběr žádostí probíhá v termínu od 1. - 30. 4. 2022.  

 Na dotaz, jak probíhá odpolední klid, bylo uvedeno, že před 13 h čtou paní učitelky 
dětem pohádku, od 13:30 mohou děti vstávat a hrát si. Odpolední klid může být 
doprovázen relaxační hudbou.  
 

12. Předsedkyně spolku poděkovala přítomným za účast a členskou schůzi ukončila.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala Andrea Barvířová, člen spolku, dne 26. 1. 2022 
 
 
 
       ............................................ 
                Andrea Barvířová  
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil předseda spolku, Lucie Andrysíková, dne. 27. 1. 2022   
  
 
 

............................................ 
                Lucie Andrysíková 


