Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž
Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž
telefon: 573 340 731, e-mail: mslutopecny@centrum.cz, IČO : 75001675

TŘÍDNÍ SCHŮZKA SE KONÁ ČTVRTEK 14.10.2021 v 15.30

Program:
1. Přivítání rodičů
2. Seznámení se způsobem zveřejňování nových informací na webových
stránkách(www.mslutopecny.cz)
-

Příměstské tábory – zjišťování zájmu

-

Organizace školního roku 2021/22 – domluva - provoz školy v době prázdnin

-

Konzultační hodiny

-

Aktuality, Kalendář akcí

Seznámení se školním řádem:
○ příchod a odchod do MŠ
○ platby - úhrada školného do 15. daného měsíce(změna výše úplaty 550,- Kč),
přeplatky prázdninové úplaty vráceny na účty rodičům
○ stravování – odhlašování
○ nemocné x zdravé dítě v MŠ
○ pracovní sešity
○ povinné předškolní vzdělávání děti od pěti let + omlouvání
○ seznámení s TVP
potvrzení seznámení se školním řádem (podpis rodičů), Školním vzdělávacím programem (podpis
rodičů) vnitřním řádem školy(podpis rodičů) Směrnicí o úplatě(podpis rodičů)- vše vystaveno na
webu školy
●
●
●
●
●

Seznam věcí, které potřebují do MŠ – posláno mailem
Co do MŠ nenosit a proč
Předávání informací (e-mail, nástěnky atd.)
Spolupráce s rodiči, sponzorství
doplnění nezbytných dokladů u nových dětí

2.Kroužky a jiné pravidelné činnosti
 pravidelný program „Zdravý úsměv“ s panem Forejtem
 Logopedie - seznam dětí pro prevenci řeči, upřesnění časového harmonogramu
 Kroužky- Sportovní hry v tělocvičně pro předškoláky, Angličtina, Pěvecký a tanečníprobíhají v dopoledních činnostech

3.Kulturní aktivity pro nastávající školní rok

 Zapojení do aktivit nabízených Domem kultury, Muzeem Kroměřížska, Knihovny
Kroměřížska, Květnou zahradou , Dopravním hřištěm a jinými organizacemi – dle
hygienické situace

3.Plánované akce ve spolupráci s rodiči – dle hyg. situace
 svátek sv. Martina (program, výroba lampičky, průvod s lampiony)
 návštěva sv. Mikuláše v MŠ, nadělování balíčků od zřizovatele
 vánoční vystoupení pro rodiče
 vystoupení ke Dni matek, MDŽ v Měrůtkách- pasování na školáky
 rozloučení se školním rokem- sportovní odpoledne -stanoviště, skákací hrad

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž
Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž
telefon: 573 340 731, e-mail: mslutopecny@centrum.cz, IČO : 75001675
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se Školním řádem MŠ Lutopecny,
Školním vzdělávacím programem, Vnitřním řádem MŠ Lutopecny,Směrnicí o úplatě na
školní rok 2021/2022 a s opatřením o bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Třídní schůzka 14.10.2021

Prezenční listina

jméno, příjmení:

podpis:

