
 

Kolektivní logopedická péče 2022/2023 
PŘIHLÁŠKA 

Mgr. Marie Sekyrková tel. 608967844  
Přihlášku, prosím dejte do zalepené obálky a nechte ve vaší třídě, nebo dejte do mé 
označené jménem-osobní dřevěné schránky naproti výtahu v přízemí budovy Pastelka nebo 
přineste osobně Mgr. Marii Sekyrkové 
 
Souhlasím, aby můj syn, moje dcera byl/a zařazen/a do kolektivní logopedické péče k Mgr. 
Marie Sekyrkové v rámci dopoledního programu MŠ. Termíny kolektivních cvičení-1krát 
v měsíci, přesná data budou oznámena.  Počáteční lekce 23.9.22 
 
Jméno, příjmení dítěte…………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Třída………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mateřská škola: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 Jméno logopeda, kam dítě dochází na individuální lekce ……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
V případě onemocnění Mgr. Sekyrkové-bude tato skutečnost včas oznámena na třídách a 
bude učiněna náhrada za mnou promeškanou lekci. Lekce v rozsahu 45 minut a přesun do 
třídy. Pokud onemocní vaše dítě, tak probíranou látku vysvětlím dítěti na individuální lekci, 
pokud s dítětem docházíte ke mně.   Ostatním bude látka doplněna v další následné lekci. 
Kolektivní cvičení budou probíhat v budově Chodovická 1900, Praha 9 přístavba, 3. patro 
vedle ambulance logopeda v prostorách MŠ, sborovna.  
Děti budou přivedeny a odvedeny logopedkou či personálem MŠ. Kolektivní cvičení probíhají 
bez přítomnosti rodičů.   V průběhu školního roku bude uskutečněno 10 lekcí, děti budou 
dostávat pracovní listy, v únoru 2023 bylo natočeno DVD pro rodiče, ukázky z lekce, vánoční 
dárek, vysvědčení.  Cena celkem 1600,-kč za celý školní rok-včetně materiálů, které si děti 
odnesou vždy po lekci domů. Materiál bude obsahovat zápis z lekce a pracovní listy. 
 Informace z lekce budou také na nástěnkách v MŠ, na stránkách MŠ.  Platbu pošlete na můj 
účet č.955515103/0800 se jménem dítěte a třídou-nejpozději do 16.9. aby bylo možné 
skupiny sestavit a připravit metodické materiály. 
Před placením v hotovosti v ambulanci mne kontaktujte předem. 
Zajištěna je ochrana osobních údajů, zpracování v souladu s GDPR. 
 

S úctou Mgr. Marie Sekyrková, tel. 608967 844 
 
 
Podpis rodiče, prosím o telefonický kontakt na rodiče: 


