ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ZE DNE 7. 9. 2022

1) Přivítání rodičů paní ředitelkou, podpisy rodičů do prezenční listiny
2) Informace paní lektorky M. Hačkajlové o kroužku AJ
a. Výuka probíhá podle učebnic o zvířátkách, rodiče je nemusí kupovat, paní lektorka je pro
všechny děti kopíruje
b. Děti budou dostávat domů k procvičení jednoduché úkoly
c. Pro slovní zásobu používá paní lektorka kartičky
d. Kroužek angličtiny začíná první týden v říjnu
e. Rodiče vyplní přihlášky, na kterých jsou také informace, cena
1560,- Kč /pololetí; vyplněné přihlášky vloží rodiče do obálky
na nástěnce do 26. 9.
f. Paní lektorka prosí rodiče o čitelné vyplnění emailové adresy
3) Paní ředitelkou byly rodičům představeny učitelky z jednotlivých tříd
4) V chodbě u šaten je k nahlédnutí vyvěšen Školní řád a Školní vzdělávací program. Rodiče mají
možnost si dokumenty vypůjčit, ale je nutné je vrátit zpět na místo.
5) Platba školného a stravného:
a. Zrušeny platby složenkou, v šatnách jsou vyvěšeny seznamy dětí s uvedením jejich
variabilního symbolu a výší platby za daný měsíc. S veškerými dotazy ohledně plateb se rodiče
obrátí na paní hospodářku J. Singerovou.
6) Omluvy dětí – do 8.30 hodin, jinak se stravné započítá
Předškolní děti – v případě absence 3 a více dnů je nutné omluvit písemně
7) Příchody dětí do MŠ do 8.30 hodin, individuálně lze domluvit s paní učitelkou i jinak. Vyzvedávání
dětí 12.30 – 13.00 hodin, odpoledne 15.00 – 17.00 hodin. Prosíme rodiče, aby z důvodu bezpečnosti
nepouštěli do budovy cizí osoby.
Do MŠ nedávat děti s příznaky onemocnění (rýma, kašel, teplota, zánět spojivek, zvracení, průjmy,
atd.).
8) Kroužky (výtvarný, hudebně-pohybový, brousek) – začnou první týden v říjnu. Je možné si zažádat
o příspěvek 600,- Kč/rok na aktivnimesto.cz. Rodiče přihlásí své dítě na tiskopisech vyvěšených
v chodbě.
9) Příspěvek na AKCE MŠ – návrh na výši příspěvku byl po diskusi odhlasován na 1500,- Kč/ročně.
Příspěvek rodiče zašlou jako sponzorský dar na účet školy č.: 5239061/0100, variabilní symbol: je
stejný v.s. dítěte přidělený na stravné a školné, do zprávy pro příjemce: AKCE MŠ. Příspěvek lze
odečíst z daní. Prosíme o zaplacení do 10. 10. 2022.
10) V případě možnosti rodičů uvítá MŠ možné hmotné (papíry do kopírky, papíry na kreslení dětí –
z jedné strany potištěné či popsané, nevyužité hračky, …) či finanční sponzorské dary.
11) V závěru byl dán prostor rodičům na dotazy.
V Praze 7. 9. 2022

