ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY – INFORMACE PRO RODIČE
1.

Provozovatelem školy je Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice,
Přemyšlenská 6, Praha 8 – Kobylisy.

2.

Provoz mateřské školy je ve všechny pracovní dny (kromě předem stanovených termínů
prázdnin) od 7.00 do 17.00 hodin.

3. Příchod dětí je od 7.00 do 8.10 – rodiče předají dítě učitelce ve třídě, nenechávají ho
samotné v šatně. Společný program začíná v 8.15, pozdní příchod narušuje program
třídy!
4. Za bezpečnost dětí v CMŠ odpovídají učitelky od doby převzetí dětí od jejich zákonného
zástupce do doby jejich předání zák. zástupci dítěte nebo jím písemně pověřené osobě.
5.

Případnou absenci, popř. změnu stravování je nutno nahlásit do 8.00 telefonicky
(221 722 820, 731 625 927) nebo osobně; pokud dítě nebude omluveno, započítává se
mu automaticky stravné k úhradě.

6.

Po nemoci je třeba přinést potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

7.

V případě, že dítě přijde do mateřské školy s příznaky nemoci, má učitelka právo rodiče
požádat, aby jej ihned doprovodili k lékaři.

8.

Rodiče jsou povinni upozornit na případnou změnu zdravotního stavu dítěte a nahlásit
jakékoliv změny (bydliště, čísla telefonu, rodinných poměrů, jména či zaměstnavatele).

9.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do CMŠ, a to po dohodě se zřizovatelem
a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:
►

dítě bez omluvy zák. zástupce do CMŠ čtrnáct dní nedochází,

►

zák. zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz CMŠ (neplacení

úplaty za předškolní vzdělávání a stravného, časté pozdní příchody a odchody, hrubé
chování) a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
►

v průběhu zkušební doby - na základě doporučení pediatra nebo poradenského

zařízení,
►

ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci

rodiny a k zájmu dítěte.
10. Školka se z bezpečnostních důvodů v 8. 15 zamyká.
11. V prostorách školy se používají návleky.
12. Odchod dětí domů je od 12.30 do 13.00 a dále od 15.00 do 17.00.

13. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez
písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči! Pověření
trvalého charakteru je zaznamenáno v evidenčním listu dítěte a toto pověření platí na
dobu neurčitou.
14. Stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb.,
o předškolních zařízeních a vyhláškou č. 43/2006.
15. Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:
►

úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

►

ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů

dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
►

zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet

mateřské školy 194286325/0300. Do zprávy pro příjemce napíše jméno dítěte.
►

Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit

v hotovosti v pokladně mateřské školy.
16. Stravné se platí v posledním týdnu předcházejícího měsíce. První platba se platí
v hotovosti, další platby přes účet školy DKSŠ, která Školní jídelnu zřizuje. Číslo účtu
i variabilní symbol dítěte je rodičům předán osobně. Všechny záležitosti stravování řeší
Provozní řád ŠJ nebo osobně s vedoucí ŠJ.
16. Dítě v CMŠ potřebuje: bačkory (ne pantofle nebo cvičky), tepláky (zástěrku), tričko
a ponožky pro pobyt ve školce, pyžamo či noční košili (pro děti, které spí po obědě),
tepláky

a mikinu, popř. boty na pobyt venku (ne pantofle), kartáček na zuby, pastu

a kelímek, hřeben, náhradní oblečení pro případ „nehody“ (spodní prádlo, ponožky,
triko, tepláky). Všechny věci jsou čitelně označené. Do školky dítě nenosí: ostré
předměty, jídlo nebo pití (žvýkačky, tvrdé bonbóny), šperky, mobilní telefony, cenné
věci, hračky, peníze. Za případnou ztrátu neručíme! Do školky si dítě může přinést pouze
1 plyšovou hračku.
17. Konzultační hodiny: časové rozvržení je dané vnitřním řádem školy. Lze předem domluvit
schůzku se všemi zaměstnanci školy. V naléhavých situacích jsme k dispozici ihned.
20. Bezpečnost dětí je stanovena danými pravidly. Děti jsou pojištěny u Kooperativy.

