Provozní řád
PROGRAM A PROVOZNÍ ŘÁD
Platný od 1.9.2013
PŘEDMĚT ČINNOSTI
Mateřská škola Sportík zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku se zaměřením na pohybový rozvoj
děti od 2-7 let. Při organizování předškolního vzdělávání vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon o
předškolním a jiném vzdělávání). A následně vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb.
Dále rozvíjíme standardní vzdělávácí program o metody Mensa NTC Learning. Jedná se o nový systémový
metodický projekt pro učitele předškolních zařízení.
Provozovatelem je společnost Mateřská škola Sportík s.r.o., Emy Destinové 872, 252 64 Velké Přílepy, IČ
24120138, zapsaná v OR, Městským soudem v Praze, oddíl C 180343.
PROVOZNÍ DOBA A REŽIM DNE
Provoz je každý všední den od 7.30 do 17.30 hodin. Scházení dětí probíhá vždy mezi 7.30 hod. až 8.45 hod. V
této době je program prováděn formou volné herny a zájmových aktivit, proto příchod nových dětí do školičky
program nenaruší.
Měsíční výchovný plán je vždy zveřejněn na webových stránkách školičky SPORTÍK. Děti mají pravidelný pitný a
stravovací režim. Dětem přicházejícím do 8.15hod je podávána snídaně, dvakrát denně jsou servírovány svačiny
(10.00 a 15.00) a v 12.00 oběd. Od 13.00 mají děti klidový režim – spánek nebo odpočinkový program.
Předškoláci se věnují předškolní přípravě.
Odchod dětí v rámci dopolední docházky probíhá po obědě v době mezi 12.15 – 12.30 hod., při docházce
celodenní potom mezi 15 – 17.30 hod.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Naše školka má otevřeno i v průběhu letních prázdnin platných pro ČR. O státních svátcích, o Velikonocích a
v době Vánočních svátků od 24.12. do 1.1. je školka uzavřená, bez nároku na náhrady. Po individuální dohodě je
možnost využít víkendové a noční hlídání.
ÚHRADA SLUŽEB
1. Docházka ALL INCLUSIVE
Tento druh docházky zahrnuje kompletní celodenní docházku včetně stravy, všechny zájmové kroužky, které
školka nabízí, divadla, noční přespávání. Při této variantě se peníze za nevyužité služby nevrací ani
nepřevádí. Variantu ALL INCLUSIVE nabízíme i ve variantě pro dopolední docházku. U této varianty nejsou
v ceně odpolední kroužky. Částka je splatná vždy do 5. dne v měsíci, ve kterém je služba využita. Platba se
provádí na základě zaslané faktury. Ceny jsou uvedeny v Ceníku služeb.
2. Docházka STANDARD
Při nástupu do školky se sjedná rozsah docházky (konkrétní dny v týdnu), dny se považují omluvené (tudíž
se nefakturují), pokud je omluva nejpozději do 15.30 hod. předchozího dne. Jinak je den brán, jako kdyby
bylo dítě přítomno ve školce. Při docházce STANDARD je minimální měsíční částka 2 000,- Kč. Platba je
splatná do 5. dne následujícího měsíce podle skutečné docházky. Ceny jsou uvedeny v Ceníku služeb.
OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
V případě nemoci či nečekané absenci ohlásí tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte neprodleně, osobně či na
telefonním čísle školky: 775 571 150, 702 036 374 nebo na emailu info@sportikbaby.cz. Omluvu je nutno
provézt do 15.30 předchozího dne, aby den byl brán jako omluvený.
HYGIENICKÉ POŽADAVKY A VYBAVENOST ŠKOLKY
Školka Sportík splňuje všechny hygienické normy a zákonné podmínky provozu zařízení pro děti předškolního
věku. Veškeré vybavení je bezpečné a optimalizované pro věkovou kategorii dětí, které budou zařízení využívat.
Prostory jsou pravidelně uklízeny a větrány.



Vybavení pro nástup do školky
Kvalitní domácí obuv, bačkůrky s pevnou patou, apod. (pantofle či žabky nejsou vhodné)
Pohodlné oblečení na hraní venku + pláštěnku
Oblečení do třídy dle uvážení + náhradní na převlečení při případných „nehodách“
Pyžamo
Kartáček na zuby s označením, zubní pastu
Všechny věci musí být označeny jménem dítěte. Za nepodepsané věci školka neručí. Veškeré cennosti
(zlaté náušnice, řetízky, drahé hračky, apod.), které si dítě do školky přinese, má u sebe na vlastní
zodpovědnost rodičů a školka nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození. Dítě nemá
dovoleno mít u sebe jakoukoliv peněžní hotovost.
Děti nesmí do školky nosit žádné věci, které by mohly ohrozit zdraví jejich samotných nebo ostatních
dětí. Nepřípustné jsou věci propagující násilí (nože, zapalovače, apod.), návykové látky jakéhokoliv typu
či věci a předměty ohrožující výchovu.

 Příchod do školky
Při příchodu do školky pomohou rodiče dětem s převlékáním, přezutím a uložením osobních věcí do
prostoru k tomu určenému. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce. Teprve poté může rodič
školku opustit. Za bezpečnost dítěte přebírají naši pedagogové zodpovědnost od doby převzetí dítěte od
jejcih zástupce do doby jejich předání zpět rodičům nebo osobám pověřeným k účelu vyzvednutí dítěte ze
školky. Rodič nikdy nesmí nechat dítě v šatně samotné bez upozornění učitelky na tuto skutečnost!
Do školky nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek
nebo jiným infekčním onemocněním. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si
pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumnění. Dále jsou povinni ohlásit změny např. Zdravotní
pojišťovny, telefonních čísel do zaměstnání a domů apod. Potvrzení o zdravotním stavu a řádném očkování
musí mít každé dítě v žádosti o přijetí dítěte (rodiče odevzdají při zápisu).

PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRAVIDELNÉ DOCHÁZCE
Zápis a přijetí dítěte k docházce do Sportíku probíhá celoročně na základě volné kapacity školky. K přijetí je
potřeba donést vyplněný Evidenční list dítěte, spolu se zdravotním formulářem, OP a rodným listem dítěte.
Rodiče jsou povinni seznámit se s Provozním řádem školky. Po přijetí dítěte do MŠ Sportík bude podepsána
„Smlouva o předškolním vzdělávání“. Následně bude rodičům zaslána faktura na zápisné – 3 000,- Kč, které je ve
školce ponecháno jako kauce a je zúčtováno na konci školního roku (červen).
Do Sportíku jsou přijímány děti od 2 let. Děti od 3 let musí být schopny samy používat toaletu.
Zdravotní stav dítěte musí umožnit účast na běžném denním režimu školky. Školka Sportík může přijmout pouze
dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním. Podle z.č. 258/2000 Sb., § 50. Při přijetí dítěte do
školky stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu
v těchto dnech.
UKONČENÍ DOCHÁZKY
Ředitel MŠ Sportík může po předchozím upozornění oznámeném zákonnému zástupci (dále jen z.z.) dítěte
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: (podle zákona č. 561/2004 § 35 odst.1.)
se dítě bez omluvy z.z. nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
z.z. závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školky
z.z. opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve školce ve stanoveném termínu a nedohodne
s vedením školky jiný termín úhrady
dítě opakovaně hrubým způsobem narušuje provoz školky a omezuje tímto vzdělávání a pobyt
ostatním dětem.
Pro ukončení docházky dítěte do MŠ Sportík ze strany rodiče platí měsíční výpovědní lhůta. Při poslední faktuře
bude zúčtována kauce 3 000,- Kč, která se platí při přijetí dítěte do školky.
PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ
Rodiče mají povinnost seznámit se s provozním řádem MŠ Sportík a dodržovat pravidla v něm stanovená!
Rodiče mají právo:
-

na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedením školky

-

přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího a výchovného programu školky
podávat připomínky k provozu školky
zúčastnit se „otevřených hodin“ na jednotlivých zájmových kroužcích – zpravidla jednou za pololetí

O prospívání, práci, pokrocích a vývoji dítěte jsou rodiče informování průběžně (veškeré tyto informace jsou
přísně důvěrné). Je také možné sjednat si osobní schůzku s paní učitelkou v rámci individuálně stanovených
konzultačních hodin. Žádáme rodiče, aby dodržovali pravidlo sjednávání těchto konzultací. Mimo
domluvenou schůzku může paní učitelka poskytovat pouze velmi omezené informace, jelikož se musí plně
věnovat dětem.
Veškeré provozní informace a novinky jsou zvěřejňovány na webu školky, na nástěnce v prostorách šatny a
také se posílají rodičům emailem.
PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ
dítě má právo na výchovu a vzdělání, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem a směřují
k rozvoji všech jeho schopností
dítě má právo na volný čas, hru a oddechovou činnost odpovídající svému věku, stejně jako na styk
s jinými dětmi a svobodu ve výběru svých kamarádů
dítě má právo být respektováno jako individualita tvořící si svůj vlastní život
dítě má právo na poskytování ochrany před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a na
ochranu před vlivy, které by ohrožovaly jeho všestranný vývoj a zdraví.
PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGŮ
pedagogové mají právo nepřijmout do školKy dítě, které je nachlazené nebo jinak nemocné, v zájmu
zdraví ostatních dětí i svého
pedagogové mohou požadovat od z.z. lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře
s návratem dítěte do kolektivu
pedagogové ve spolupráci s vedením školky rozhodují o formách, metodách a postupech vzdělávání,
které vedou k naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školky.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní
údaje jsou používány pouze pro potřeby školy a nejsou postupovány třetím osobám.
Fotografie pořízené v rámci denních aktivit dětÍ jsou využívány pouze ke zveřejnění na webových stránkách
MŠ Sportík a pro tvorbu dárkových-reklamních předmětů.

......................................................................
Ing. Kateřina Janků, majitelka MŠ SPORTÍK

