PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6.00 – 16.15
Provoz mateřské školy vychází z požadavků zákonných zástupců dětí.

PROVOZ

JEDNOTLIVÝCH

TŘÍD

SLUNÍČKOVÁ třída 6.00 – 15.20
od 15.20 do 16.15 se děti rozcházejí ve třídě KVĚTINKOVÉ
MOTÝLKOVÁ třída 7.15 – 15.40
od 6.00 do 7.15 se děti scházejí ve třídě SLUNÍČKOVÉ
od 15.40 jsou děti ve třídě KVĚTINKOVÉ
KVĚTINKOVÁ třída 7.30 – 16.15
od 6.00 do 7.30 se děti scházejí ve třídě SLUNÍČKOVÉ

B U D O VA Š K O LY J E O T E V Ř E N A :
✔ pro ranní přivádění dětí v době od 6.00 do 8.30
✔ vyzvedávání dětí po obědě v době od 12.30 do 13.00

(v případě polodenního vzdělávání, 4 hodinového povinného předškolní vzdělávání
či po předchozím nahlášení)
✔ odpolední předávání dětí v době od 14.30 do 16.15
✔ v jinou než uvedenou dobu je budova MŠ uzamčena a dítě lze přivést či vyzvednout
po předchozí domluvě s učitelem MŠ

POSTUP

PŘI NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE DO 16.15

✔ Pedagog se průběžně pokouší kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně

pověřené osoby.
✔ Pokud se mu nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn
kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu
na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagog kontaktovat
příslušný obecní úřad, Policii ČR, případně Městskou policii. Ve spolupráci s policií
zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.
✔ Všechny náklady spojené s péčí o dítě po 16.15 hodině hradí zákonní zástupci dětí.
Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 občanského zákoníku povinnost k náhradě
škody. Nahradí tak nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady.
✔ Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská
škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu
mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy,
může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. ve smyslu § 35 odst. 1 písmene
b) školského zákona.

