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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY A JESLÍ PICCOLE PESTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. PROVOZ
a) Školka je otevřena od 8:00 do 17:00
VSTUP 8.00 – 9.15, pozdější vstup je třeba nahlásit telefonicky či písemně nejpozději 24h předem
EXIT (po obědě) 12.40 - 12.50
EXIT (odpoledne) od 15:30 do 16:50
Není možné vyzvedávat děti mezi 13:00 a 15:30. V případě potřeby kontaktujte vedení.
Velice žádáme rodiče, aby respektovali otevírací a zavírací dobu školky, včasný vstup všech dětí zaručí
příjemný začátek denního programu. Dítě vyzvedává pouze rodič, případně zástupce určený na základě
formuláře, který bude vyplněn společně s podepsáním provozního řádu a smlouvy o výuce.
Rodič, popřípadě určený zástupce, je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti. Dbáme na
bezpečí svěřených dětí a na důvěru mezi školkou a rodiči.
2. PŘÍCHODY DĚTÍ
Všechny děti přichází v doprovodu zák.zástupce,nebo s osobou starší 10 let.
Všichni učitelé dochází včas cca patnáct minut před zahájením aktivit.
Před začátkem vzdělávacích aktivit se učitelé soustředí na přípravu všeho nezbytného pro aktivity,
ostatní učitelé přijímají přicházející děti. Rodiče, kteří doprovází děti do školky, vyčkají v šatně na
příchod učitelky a pak teprve odchází.
V případě absence učitele je program nahrazen v souladu s chodem školky.
3. ODCHODY DĚTÍ
Dítě, které není vyzvednuto včas, musí být pod dohledem učitele, který neprodleně kontaktuje
telefonicky zák.zástupce.
4. KALENDÁŘ ŠKOLY
Zahájení nového šk.roku se uskuteční 1. září 2020 a končí 30. června 2021.
Škola bude dodržovat následující školní kalendář:
Annual Plan 2020/2021

Date

Description

1/9/2020

New school year (8:00 – 17:00)

28/09/20

Public holidays – closed

16.-17.11.2020

Public holidays – closed

December will be told

Christmas Final Show

18/12/2020

Term Ends

21.12.-3.1.2021

Christmas Holidays

4/1/2021

School opens after Christmas

22.3.-31.3.2021

Individual meetings with parents

1.4.- 5.4.2021

Easter Holidays - closed

1.-30.4.2019

Registration for the New school year

may 2021

School trip

may -june 2021

Registration for the Summer school

will be told

Final Show

30/6/2021
1.7.-18.7.2021
19.7.31.8.2021

Term Ends
Summer Holidays,Half term
break
Summer school
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5. OBLEČENÍ
Děti by měly nosit pohodlné oblečení vhodné pro pobyt v mateřské škole/ jeslích.
Škola poskytne seznam oblečení na pobyt jak uvnitř tak venku. Nahradní oblečení bude uloženo ve skříni
se jménem dítěte, oblečení k pobytu venku zůstane v přijímací místnosti uvnitř tašky se jménem dítěte.
Veškteré oblečení a obuv MUSÍ být podepsaná, při ztrátě či výměně nepodepsaných věcí nebude školka
povinna záležitost řešit.
6. DOCHÁZKA A ABSENCE
a) Docházka je stanovena smlouvou a je možné ji během roku zvýšit dle potřeby rodičů a dle kapacity
zařízení. Součástí docházky je tzv. adaptační období, které je vedeno pod odborným dozorem zkušeného
pedagoga. Toto období může trvat od jednoho do dvou týdnů. Chceme, aby se jak děti tak i jejich rodiče
cítili v dobrých rukách profesionálního a ohleduplného týmu učitelů.
b) Absence: Nevyužité dny je možné nahradit pouze v témž týdnu, popřípadě po domluvě s ředitelkou
školky. Při absenci nad 5 dní z důvodu nemoci, nebo v případě lečby antibiotiky, je nutno předložit
lékařské potvrzení o aktuálním stavu dítěte.(potvrzení již není povinností, proto počítáme dobrou vůlí
rodičů si tento dokument opatřit). Do školky jsou přijímány pouze děti zdravé, učitel je oprávněn
nepřijmout dítě pokud jeví známky virového onemocnění, kašle, má teplotu, nebo mělo teplotu vyšší než
37,5°C, zvrací, nebo zvracelo, má střevní, nebo mělo střevní potíže předchozí den nebo noc., nebo má vši
či hnidi. Buďte prosím ohleduplní k dětem, které jsou zdravé, nebo mají sníženou imunitu.
7. STRAVNÉ
Cena stravného je započtena v ceně školného. Aby byly vráceny peníze za stravné, je nutné
odhlásitobědy nejpozději do 12:30 hodin předešlého dne a to písemně na piccole.pesti@centrum.cz nebo
telefoicky na +420739518913 nebo +420731034050. Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout ve školce
mezi 12-12,30 hodinou.
8. POJIŠTĚNÍ
Škola zajišťuje kompletní pojištění za odpovědnost, za úmyslné či neúmyslné poškození majetku, ztrátu
předmětů v místě školy a zdravotní pojištění v případě zranění. Škola nepřebírá zodpovědnost za hračky
a cennosti, které si děti přináší z domu.
9. ŠKOLNÍ VÝLETY, EXKURZE
a) Tyto výlety jsou zajištěny MHD, soukromým dopravcem či školním minibusem. Podpisem tohoto
provozního řádu schvaluje rodič tuto službu.
10. PŘÍTOMNOST RODIČŮ BĚHEM CHODU ŠKOLKY
Toto je povoleno pouze v období adaptace nových dětí nebo po předchozí dohodě s vedením školy.
11. SETKÁNÍ ŠKOLA - RODIČ
a) Rodičovské schůzky: učitelé poskytnou informace týkající se: - výukového programu, chování dítěte,
návrhů projektů; organizace šk.roku, představení mimoškolních aktivit atd; návrhy rodičů budou vyslyšeny
a analyzovány. Termíny schůzek stanoví vedení školy a sdělí je rodičům prostřednictvím e-mailu.
b) sociální sítě: prostřednictvím naší uzavřené skupiny na Facebooku poskytujeme obecné informace a
fotografie během denního programu.
c) Školní nástěnka: zde naleznete informace , jako je program, jídelníček,extra aktivity a obecná
upozornění.
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d)Focení dětí:Rádi bychom přiblížili každodenní naučný program i rodičům, a proto vás tímto žádáme o
svolení k focení vašich dětí. Veškerý materiál bude použit pouze pro účely školky.
V případě rodinných situacích, které mohou u dítěte způsobit potíže či změnu chování, je vhodné
informovat školu. Ze strany školky je zaručena maximální diskrétnost obdržených informací.
12. PRAVIDLA HYGIENY
a) V prostorách školky je přísně zakázáno ze strany dětí požívání žvýkaček či lízítek a to z
bezpečnostních důvodů.
b) Potraviny, které nedodává školka, nemohou být konzumovány v prostorách školky.
c) Narozeninové oslavy je možné slavit a to pouze po dohodě s vedením ohledně data a typu stravy. V
případech speciální diety u dětí, je veškerá strava uzpůsobena, tak aby odpovídala potřebám stravování
dítěte.
d) V případě pedikulózy (vši)je nutná pravidelná a intenzivní léčba ze strany rodičů.
Během této léčby není povoleno navštěvovat školku. Děti budou po léčbě pečlivě zkontrolovány, aby se
mohly vrátit k pravidelné docházce. Škola se zavazuje maximální informovanosti s rodiči, aby se předešlo
případné epidemii a byla zaručena včasná léčba.
Pokud mají učitelé podezření na pedikulózu , jsou povinni okamžitě informovat rodiče.
e) Učitelé nesmí dětem podávat léky, na které je potřeba lékařského předpisu.
Po dohodě s vedením mohou být podávány pouze léky bez nutnosti lékařského předpisu.
f) V případě pandemické situace je školka oprávněna přijmout veškerá hygienická a bezpečnostní
opatření včetně zavedení roušek pro všechny
13. ÚRAZY
Pokud během školních aktivit dojde ke zranění, musí učitelé poskytnout okamžitou pomoc ošetřením
pomocí školní lékárničky, poté informují rodiče.
V případě vážnějšího úrazu nebo nutného okamžitého lékařského ošetření je učitelský sbor povinnen
zavolat sanitku a poté informovat rodiče.
14. ZÁPIS
Děti jsou do mateřské školy přijímány v souladu s pravidly stanovenými vedením a dle kapacity zařízení,
na základě vyplněné a zaslané přihlášky a poté na základě uhrazení registračního poplatku. Rodiče budou
včas informováni o termínech a způsobu přihlášení.
Pokud je počet přihlášek vyšší než celkový počet dostupných míst, mají přednost děti, či sourozenci dětí,
které již školku/jesle navštěvovali v předchozích letech.
Informace o ochraně osobních údajů
Správcem získaných osobních údajů je Veronika Hujeckova, DiS. Správce údajů informuje, že všechna
obdržená data jsou použita výhradně z důvodů souvisejících se zákonnými povinnostmi
a že výše uvedené údaje nebudou zneužity.

Pečlivě jsem si přečetl podmínky nařízení a souhlasím.
Praha ................................................. ..
Jméno a Podpis rodičů.................. ................................................... ....................................................

Podpis a razítko školy...................................................................

