Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici
Vídeňská 800, 146 00 Praha 4
_________________________________________________________

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ
Provoz mateřské školy: pondělí – pátek (6:00 – 17:00, po dohodě i později)
Příjem dětí: Do MŠ jsou přijímány děti, jejichž alespoň jeden z rodičů je
zaměstnanec TN. Rodiče vždy osobně předají dítě učitelce. Případné změny ve
zdravotním stavu dítěte ohlašují rodiče učitelce, zkreslením zdravotního stavu
dítěte ohrožují své vlastní dítě i děti ostatní.
Vyzvedávání dětí: Rodiče vyzvedávají děti po skončení oběda 12:00 – 12:45
po odpoledním odpočinku 14:45 – 17:00 nebo podle dohody. Zákonní zástupci
mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou zletilou osobu. Bez
písemného pověření vydají učitelky dítě pouze rodiči. Pokud bude pověření
trvalého charakteru, lze toto pověření přiložit k evidenčnímu listu.
Nepřítomnost dítěte: Dítě musí být pravidelně omlouváno, aby nedošlo
k jeho vyřazení z MŠ. Infekční onemocnění hlásí rodiče ihned. Rodiče zapisují
veškeré změny v denní docházce do sešitu, který je umístěn v dětské šatně.
Nemoc během pobytu v MŠ: Onemocní-li dítě v průběhu dne, jsou rodiče
vyzváni k převzetí dítě.
Oblečení dítěte: Dítě má mít pohodlné oblečení úměrné počasí, teplotě
v místnosti a schopnosti sebeobsluhy. Dítě má mít také náhradní prádlo i
převlečení pro případ potřeby. Na přezutí je vhodná pevná obuv s gumovou
podrážkou (ne pantofle), na spaní pyžamo. Všechny věci mají být označeny
jménem dítěte.
Stravné a strava: Stravné je vybíráno k 15. dni v měsíci, rodiče jsou povinni
v této lhůtě stravné uhradit.
Stravu lze odhlásit den před nepřítomností dítěte v MŠ na tel.: 241 728 349.
První den nepřítomnosti strávníka si rodiče mohou vyzvednout stravu v době
od 11:00 do 11:30 v MŠ Kukučínova.
Cennosti: Děti do MŠ nenosí cennosti a jiné drahé předměty. Za jejich ztrátu,
zcizení nebo poškození učitelky MŠ neručí. Rodiče ručí za věci uložené
v látkových pytlích.
Hlášení změn: Veškeré změny (bydliště, rodin. stavu, pracoviště apod.) hlásí
rodiče neprodleně učitelce nebo ředitelce školy.

Informace pro rodiče: Důležité informace, žádosti a podobně týkající se MŠ
jsou vyvěšovány na informativní nástěnce pro rodiče. Pro rodiče jsou pořádány
třídní schůzky.
Bezpečnost dětí v MŠ: Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické
pracovnice od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby předání
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Při chůzi po schodech se děti
jednou rukou přidržují zábradlí, druhou ruku mají volnou.
Úplata za školní vzdělávání: Školné ve výši 500 Kč měsíčně je rodič povinen
uhradit na účet školy do 20. v měsíci.
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