Zápis z třídní schůzky – třída Berušky
Datum konání: 16. 9. 2021
1. Přivítání + podepsání prezenční listiny
2. Logopedie – Představení klinické logopedky, která bude pravidelně navštěvovat
MŠ Modletice. Rodiče mají možnost využít vyšetření dítěte a případnou následnou péči.
Logopedie bude probíhat od října v MŠ a bude hrazena rodičem. V případě dotazů je
možné obrátit se na paní logopedku - p. Lucie Chvojková, tel.: 737976456.
3. Seznámení se školním řádem – Rodiče byli seznámeni se školním řádem, který je
k nahlédnutí v budově školky či na webu. Byli upozorněni na důsledky případného
porušování školního řádu.
4. Platby – Na žádost rodičů se budě nově platit stravné každý měsíc stejnou částkou možnost trvalého příkazu. Na konci školního roku budou přeplatky vráceny.
 Školné – 1000,-Kč/měsíc
 Stravné – 920,-Kč/měsíc – platba pouze do května
5. Evidenční listy – V případě jakékoli změny ohledně informací uvedených v evidenčním
listu je potřeba tuto změnu hlásit paní učitelce.
6. Kroužky – Nabízené kroužky jsou především pro Včeličky a starší Berušky. V případě
zájmu prosím nahlaste dítě u třídní paní učitelky.
 Hup a hop – 1500,-Kč/pololetí, každý čtvrtek od 16:00, začíná se v říjnu
 Zpívání s Jájou – 1200,-Kč/15 lekcí, každé pondělí od 16:00, začíná se v říjnu
7. Vánoční focení dětí – 13. 10. 2021 v 10:00
 Platba při předávání fotografií.
8. Provoz MŠ
 Divadlo – V případě divadélka ve školce prosíme, aby děti měly v šatně připravené
slušné oblečení, jako když jdou do divadla.
 Povlečení – Na konci každého měsíce rodiče dostanou použité povlečení svého
dítěte na vyprání domů.
9. Víkendový deníček – zapojení rodičů do chodu MŠ
 Víkendový deníček = zaznamenání zážitků z víkendu – foto, obrázek, text, …
 V případě, že bude mít Vaše dítě v šatně víkendový deníček, prosíme o jeho
zpracování. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na paní učitelky.

