Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou
Malostranská 123, 285 22 Zruč nad Sázavou
telefon: 730 514 027
e-mail: mszruc.malostranska@tiscali.cz
web: https://www.msmalostranska.cz

Řád mateřské školy (výňatek)
Provoz MŠ je od 6,30 hod do 15,30 hod., scházení dětí do 8.15 hod.
Práva a povinnosti dětí:
- právo na výchovu a předškolní vzdělávání, bezpečnost a ochrana zdraví, právo na hru, volný čas
- odpočinek, právo na kolektiv a milé zacházení, právo na zdravý životní styl, respektování potřeb
Práva a povinnosti rodičů:
- účastnit se při adaptaci dítěte, připomínkovat ŠVP a koncepci, získávat informace o dítěti, právo na
konzultace s pedagogy ( ostatní viz. školní řád)
Pravidla vzájemných vztahů:
- všichni účastníci školy mají právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí
Zápis:
- vyhlášen v květnu, děti jsou přijímány zpravidla od 2- 3 let, o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje
ředitelka (Školský zákon 561/2004 §34, respektuje kriteria pro přijímání dětí do MŠ).
Docházka:
- pravidelná, nemoc řádně omluvena učitelce, nebo ve školní kuchyni
- povinná docházka řádně písemně omluvena v omluvném listu (viz.školní řád)
- hlaste MŠ výskyt infekčních chorob a změny zdravotního stavu dětí
- provoz lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu nebo ze závažných provozních
důvodů
Stravné a školné:
- rodiče odhlašují své dítě nejpozději do 7 hod. (telefonicky, osobně) – ve školní kuchyni, nebo ve
třídě
- stravné se platí zpětně vždy kolem 15. v měsíci - hotově vedoucí ŠJ nebo bezhotovostně (viz
školní řád)
I.

kategorie - 48 Kč

II.

kategorie - 50 Kč

školné
- 400,- Kč
- Osvobozeny jsou děti povinného ročníku a děti se speciálními potřebami ve vzdělávání,
za 7.a 8. měsíc je úplata snížená.
ŠVP VP :
- cílem je vytvořit pohodovou rodinnou školičku plnou smějících se „Hvězdiček“ a „Sluníček“.
Motivem vzdělávání je výchova šťastného – všestranně rozvinutého jedince přiměřenou cestou
výchovy a tím položit základy každému jedinci k jeho celoživotnímu vzdělávání.

