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I. Přijímací řízení

 Děti mohou být do mateřské školy přijímány od 1.9., nebo v průběhu školního roku. 
Mateřská  škola  může  přijmout  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným  pravidelným 
očkováním, má doklad vystavený pediatrem o schopnosti navštěvovat mateřskou školu.

II. Platby a výpověď docházky

Školné 5350,-/měsíc x 11. měsíců, pokud není domluveno jinak.
Fond aktivit 230,-/měsíc x 11. měsíců.
Stravné 56,-Kč/za každý den docházky (stravné se vyučtovává 2x ročně. Září-prosinec, leden-
srpen)

!! ŠKOLNÉ CELKEM/ 6700,-Kč/měsíc x 11 MĚSÍCŮ!!

!Rodiče,  za  něž  hradí  školné  zaměstnavatel  platí  stravu 1120,-  a  FoA 230,-  !Celkem 
1350,-Kč/měsíčně x 11.měsíců

Všechny platby probíhají bankovním převodem do 15. dne v předcházejícího     měsíci.   

• Případné ukončení docházky dítěte oznámí rodiče mateřské škole nejméně 60 dní  

předem. 

• V případě předčasného ukončení docházky, dříve než na konci školního roku bude  

rodič  upozorněn na případný nedoplatek  školného,  které  je  rozpočítáno na  celý  

školný rok. 

• Písemná výpověď začíná běžet počínaje prvním dnem v následujícím měsíci.



III. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ se vyplňují a evidují následující dokumenty:
• Žádost  o  přijetí  dítěte  s  vyplněným  potvrzením  od  lékaře  týkající  se  aktuálního 

zdravotního stavu dítěte
• Evidenční list dítěte
• Předávací  protokol,  ve  kterém  se  uvádí  jméno  a  příjmení  osob  pověřených 

k vyzvedávání dítěte z MŠ. 
• Přihláška ke stravování dítěte v MŠ
• Vyjádření o přijetí dítěte do MŠ
• Souhlas s uveřejněním fotografií a audio-video záznamů
• Podpis zákonného zástupce o seznámení se Školním řádem MŠ

POZOR! Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích.

Informace  o  dětech  jsou  důsledně  využívány  pouze  pro  vnitřní  potřebu školy,  oprávněné 
orgány  státní  správy  a  samosprávy  a  pro  potřebu  uplatnění  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím.

IV. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6.45 do 16,45 hodin.
. 
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 – 8:30 hod.
Rodiče omlouvají děti z docházky zpravidla den předem, a to do 12 hodin předešlého dne 
zprávou SMS na číslo: 723472986 z důvodu odhlášení stravy na následující den.
  
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto 
skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou 
rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Uzavření mateřské školy v době prázdnin:
Mateřská škola je v době letních prázdnin uzavřena 5 týdnů  z důvodu čerpání dovolených 
pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Cílem  výchovného  působení  v  mateřské  škole  je kultivace osobnosti vlastní činností  s vnější 
pobídkou, rozvoj sociálních vztahů a komunikace - prožít aktivní a šťastné dětství. 
K dosažení tohoto cíle máme vypracován Školní vzdělávací program „Letadélkem letem 
světem“, jehož součástí je mezinárodní vzdělávací program „Začít spolu“ v součinnosti 
s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Rodiče mají právo:

• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
• po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
• konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
• přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
• projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy



Dítě má právo:
• aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo 
psychicky zranit)

• na čisté a zdravé prostředí v budově i na zahradě, proto je do prostor mateřské  školy 
zákaz vodění psů vyjma canisterapie.

• být respektováno jako jedinec ve společnosti, slušné zacházení,  právo  na přátelství, 
na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny.

• na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo mít někoho, kdo se ho zastane, 
právo být s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany 
dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

• být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji 
identitu(právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby 
respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny 
své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

• být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být 
připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

V. Zajištění bezpečnosti dětí

• Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník 
převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je 
pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě

• předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného 
zákonným zástupcem

• všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při 
práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat 

• pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu 
mateřské školy

• všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu 
dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných.

Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
• důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci 
školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich 
věku  a  schopnostem  seznamovány  s nebezpečím  drogové  závislosti,  alkoholismu, 
kouření,  virtuální  závislosti  (počítače,  televize,  video),  vandalismu,  kriminality  a 
jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního 
stylu.

• učitelky  se  snaží  o  vytváření  příznivého  sociálního  klimatu  mezi  dětmi  navzájem, 
mezi  dětmi  a  dospělými  pracovníky  školy i  mezi   pracovníky školy a  zákonnými 
zástupci dětí.  Sledují chování  dětí   a případné projevy diskriminace,  nepřátelství  a 
násilí bezprostředně řeší. 

 



    VI. Ostatní
Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 

Důležité  informace  budeme  posílat  také  e-mailem,  sms,  aktuality  jsou  pravidelně 
zveřejňované také na webu školky www.skolkahrou.cz.

Souhlas rodičů s pořizováním a uveřejňováním fotografií a audio-video záznamů dětí je veden 
samostatně v k tomu určeném formuláři.

V Liberci  dne  1. září 2014                                 Ředitelka školy: Mgr. Barbora Tichá


