INFORMACE PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
1)Informace o vydání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok
2016.
Do pátku 13. 1. 2017 vyplňte do vyvěšeného formuláře ve vstupním vestibulu školy jméno
poplatníka (zákonného zástupce), který bude slevu uplatňovat.
Tato potvrzení budou vystavena pro všechny zákonné zástupce, kteří budou slevu
uplatňovat a k dispozici budou v MŠ okamžitě po obdržení od účetní školy, nejpozději do
pátku 27.1.2017.
2) Informace pro rodiče
V případě jakýchkoliv dotazů nebo informací týkajících se výchovně vzdělávací činnosti
dítěte za 1. pololetí školního roku 2016/2017 Vám poskytnou formou individuálního
pohovoru paní učitelky na svých třídách na základě sjednané schůzky. Termín schůzky si
lze domluvit na tel. číslech: Berušky – 720 946 867, Sluníčka – 733 124 093.
3) Beseda s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Rakovník,
Beseda s pracovnicemi PPP se bude týkat zejména školní zralosti dětí, uskuteční se dne
7.3.2017 od 15:30 hodin. Besedy se mohou zúčastnit rodiče dětí z obou tříd, protože
beseda se koná maximálně 1x za 3 roky.
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého dítěte, si mohou vyzvednout
příslušný tiskopis z PPP Rakovník již nyní v mateřské škole.
4) Rada rodičů
Rada rodičů mateřské školy proběhne dne 19.1.2017 od 17:00 hodin v prostorách
mateřské školy ve třídě Berušek. Škola rozešle pozvánky členům rady.
5) Zájmové kroužky
Nabídka a organizace zájmových kroužků na 2. pololetí zůstává beze změn. Žádáme
rodiče, aby případné změny, tj. odhlášení či přihlášení dítěte do zájmového kroužku,
provedli nejpozději do 13. 1. 2017 u p. Pondělíčkové, tel.: 733 124 093.
Pokud škola neobdrží informaci o požadované změně budou žáci, kteří již zájmový
kroužek navštěvují, automaticky zapsáni do zájmového kroužku od 2. pololetí, tedy od
1.2.2017.
6) Plavecká výuka
Žádáme rodiče, aby závazně přihlásili děti u učitelek ve svých třídách na výuku plavání
nejpozději do pátku 27.1.2017. Částka za dopravu se bude odvíjet dle počtu závazně
přihlášených dětí.
Termín výuky: vždy v úterý od 25.4. – 27.6.2017 od 10:30 do 11:15 hodin.
Výuka obsahuje 10 lekcí – cena 65,- Kč/lekce, tj. 650,- Kč.
Celková částka a termín platby bude upřesněn.

7) Vyúčtování za období září - prosinec 2016
Vyúčtování za toto období obdrží rodiče během měsíce ledna.
Platba za dárky pro děti – 100,- Kč/za 1.pololetí
Čerpání 106,-Kč/dítě za mikulášské balíčky
Platba na akce školy – 600,- Kč/za 1.pololetí
Individuální čerpání dětí za akce školy je umístěno na nástěnce ve vstupním vestibulu
mateřské školy.
8) Ostatní platby na 2.pololetí
Dárky pro děti – 200,- Kč
Akce školy – 700,- Kč
Taneční kroužek – 1350,- Kč
Stimulační program pro předškoláky Maxík – 300,- Kč
Kroužek keramiky bude hrazen osobně p. lektorce Iblové.
Přehled požadovaných plateb bude předán rodičům s přehledem vyúčtování každého
dítěte v závěru měsíce ledna 2017.
S pozdravem
Václav Řešátko

