VNITŘNÍ ŘÁD SOUKROMÉ MŠ
„KORÁLEK“, s.r.o.
1. Zápis dětí do soukromé mateřské školy se provádí průběžně, je možné zapsat děti již
od narození, na příslušný školní rok. Do MtŠ se přijímají děti, které do 31.8. dovrší 3
roky. Mladší děti se přijímají po konzultaci s ředitelkou a vždy se zkušební dobou 3
měsíce. Během rok se přijímají děti, jen je-li to z kapacitních důvodů možné.
2. Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hod.
3. Docházka dětí:
Děti se scházejí v MŠ od 7:00 do 8:30 hod. V 8:30 hod. bude škola uzavřena. Pozdější
příchody je možné dohodnou s třídní učitelkou. Po obědě je možné děti vyzvednout mezi
12 až 13 hodinou, odpoledne po 15 hodině., nebo dle domluvy. Dítě přivádějí a odvádějí
ze školy rodiče, nebo osoba starší 18 let, která je zplnomocněna ZZD. ( Zákonným
zástupcem dítěte ). Rodiče předávají dítě učitelce a informují ji o zdravotním stavu dítěte.
Je nepřípustné posílat děti do mateřské školy samotné, bez doprovodu. Vyzvedávání
dítěte starším sourozencem projednají rodiče s třídní učitelkou a sepíší dodatek ke
smlouvě. Rodiče jsou povinni oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li
nepřítomnost předem známa, omluví dítě v MŠ neprodleně na mob.t.č.jednotlivých tříd.
Po delší nepřítomnosti je vhodné ohlásit příchod dítěte předem.
4. Zdravotní péče – rodiče zodpovídají za to, že předávají dítě do mateřské školy zdravé.
Zjistí-li se příznaky nemoci během dne, vyrozumí učitelka o zdravotním stavu dítěte
některého z rodičů. Infekční onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned.
Každé dítě si do MŠ přinese vlastní zubní kartáček a kelímek.
5. Oblečení dětí:
• Dítě přichází do mateřské školy vhodně a čistě upraveno, oblečení by mělo být
jednoduché a účelné.
• Rodiče pravidelně, nebo dle potřeby, mění dětem pyžamo a sledují stav obuvi.
• Všechny věci je potřeba dětem čitelně označit, aby nedocházelo k záměnám,
• V šatně budou mít děti vhodné oblečení na pobyt venku a náhradní spodní prádlo.
• Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem na přezutí pantofle !!!
Případné požadavky, připomínky či stížnosti k provozu soukromé mateřské školy,
projednávají rodiče s ředitelkou školy.
Konzultace s ředitelkou školy po předešlé dohodě, jsou možné během celého dne.

Pavla Babjaková
ředitelka SMŠ
V Praze, dne 1.9.2021

