ŠKOLNÍ ŘÁD
Sportovní školka Tenisáček
Sportovní 456
25242 Vestec, Praha-západ
IČ: 27042146
I. Základní ustanovení
1. Předškolní vzdělávání
- Předškolní výchova podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří
optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, podílí se na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb.
a vyhláškou č. 14/2005 (Školský zákon a Vyhláška o předškolním vzdělávání).
- Snahou naší sportovní školky je uplatňovat demokratickou výchovu, rozvíjet samostatné a
zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, pokládat základy celoživotního
vzdělávání u všech dětí na základě jejich možností, zájmů a potřeb.
- Naše sportovní školka je čistě soukromé zařízení se zaměřením na sport a zdravý životní
styl, je určena dětem od věku 3 do 6 let.
II. Provoz školky
1. Provoz sportovní školky je od 08:00 do 17:00 hodin. Prázdninový provoz je uzpůsoben na
základě dohody s rodiči, kdy ředitelka školky s rodiči/ zástupci dítěte předem navrhuje
prázdninový provoz a zohledňuje potřeby rodičů. Prázdninový provoz v maximálním rozsahu
odpovídá běžnému provozu.
Školka je otevřena celoročně, pouze ve dnech českých státních svátků a o vánočních
prázdninách, zpravidla od 24. 12. do 1. 1. následujícího kalendářního roku, je uzavřena bez
nároku na náhradu.
V období prázdnin, zejména v měsíci červenci a srpnu v případě zájmu o umístění alespoň 7
dětí může školka vyhlásit prázdninový provoz, který bude oznámen na základě zájmu a
rozhodnutí vedení školky do 20.6. příslušného kalendářního roku.
2. Děti přicházejí do sportovní školky každý den od 8:00 do 8:30 hodin. Ze sportovní školky
může dítě odcházet po obědě, vyzvednutí dítěte je možné od 12:30 do 13:00 hodin nebo po
odpolední svačině od 15 hodin. Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče
projednat s učitelkami. Po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou
dobu, tak aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces. Ze sportovní
školky odchází dítě v doprovodu rodičů nebo mohou zákonní zástupci dítěte k vyzvedávání
dítěte pověřit jinou osobu, tím, že předem sdělí jméno, číslo OP a vztah k dítěti. Bez
souhlasu zákonného zástupce a bez předložení OP (který jsou povinny paní učitelky
okopírovat a založit do složky dítěte, nechat osobou podepsat) učitelky nevydají dítě nikomu
jinému, než jeho zákonnému zástupci!
Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů).
3. Ke stravování musí být dítě přihlášeno do 8:00 hodin v den docházky, stejně tak v den
nepřítomnosti dítěte ve školce je nutné odhlásit dítě ze stravování do 8:00 hodin osobně,
emailem na info@teniscentrum.com nebo na tel. čísle: +420 777 773 139.
4. Zákonný zástupce dítěte je povinen své dítě předat učitelce v prostoru šatny nebo při
vstupu do herny. Sportovní školka přebírá odpovědnost za péči o dítě od okamžiku předání
dítěte učitelce. Odpovědnost za dítě přebírá rodič v okamžiku jeho převzetí od učitelky, opět
v prostorách šatny nebo u východu z herny.

III. Práva dítěte
1. Dítě má právo na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a dovedností.
2. Dítě má právo, aby vzdělávací, výchovné a pohybové aktivity byly přiměřené jeho věku a
celkovému stavu, zejména zdravotnímu.
3. Dítě má právo, aby byla všemi uznána a respektována jeho osobnost, kultura, jazyk, zvyky
a náboženství.
4. Dítě má právo na seznámení se s ostatními dětmi v kolektivu a se zaměstnanci sportovní
školky.
IV. Povinnosti dítěte
Dítě je povinno chovat se při pobytu v sportovní školce bezpečně a ohleduplně, dodržovat
pravidla bezpečnosti.
V. Práva rodičů
1. Rodiče a zákonní zástupci mají právo na konzultace výchovných a jiných problémů svého
dítěte. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školky –
po předchozí domluvě termínu.
2. Rodiče mají právo svými nápady a návrhy obohacovat program sportovní školky, které
jsou v souladu se vzdělávacím programem školy, jejich hlas je brán v úvahu, mohou se
aktivně podílet na životě ve sportovní školce – výrobou pomůcek, pomocí při údržbě, při
práci na zahradě, slavnostech apod.
3. Sportovní školka si uvědomuje klady úzké spolupráce s rodinou a snaží se ji dále
prohloubit s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení
vzájemného výchovného působení rodiny a sportovní školky. Školka považuje rodiče za
partnery při realizaci společného úsilí, které povede k prosperitě dětí.
4. Rodiče mají právo vhodnou formou projevovat své připomínky a stížnosti týkající se
provozu MŠ, a to ředitelce školy.
5. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se osobního a rodinného
života, zároveň sportovní školka chrání osobní údaje získané od rodičů v souvislosti s
docházkou dítěte.
VI. Povinnosti rodičů
1. Rodiče předávají osobně dítě učitelce, teprve potom mohou rodiče opustit prostory školky.
2. Rodiče mohou přivádět děti do sportovní školky po domluvě po 8:30 hodin pouze ve
výjimečných případech a to vždy s vědomím učitelky.
3. Rodiče jsou povinni omluvit absenci dítěte předem, nejpozději do 8:00 ráno příslušného
dne, a to osobně či telefonicky popř. SMS zprávou na tel. čísle: + 420 777 773 139.
4. Rodiče jsou povinni oznámit škole každou změnu v osobních údajích (přestěhování,
rozvedení rodičů, změna telefonních čísel apod.) a veškeré informace, které jsou důležité pro
péči o dítě (zejména o zdravotním stavu dítěte či omezeních apod.). Při nesplnění této
povinnosti sportovní školka nezodpovídá za škody, které v této souvislosti vzniknou.
5. Rodiče jsou povinni se na vyzvání ředitelky školky osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělání a výchovy dítěte.

6. Rodiče jsou povinni platit školné ve výši a za podmínek sjednaných při přijetí dítěte do
školky a uvedených v přihlášce do sportovní školky. Školné jsou rodiče povinni uhradit vždy
nejpozději do 1. dne v kalendářním měsíci, za které je školné hrazeno na číslo účtu 1077389470247/0100 nebo ve výjimečném případě může být faktura uhrazena v hotovosti přímo
v sportovní školky.
7. Částku za stravné a ostatní poplatky rodiče platí po ukončení kalendářního měsíce na
základě vyúčtování dle skutečnosti na číslo účtu 107-7389470247/0100. Vyúčtování
stravného bude vyvěšeno na nástěnce v prostorách sportovní školky.
8. Pokud rodič neuhradí tyto poplatky (školné a stravné), má škola právo ukončit docházku
dítěte a do sportovní školky je další měsíc nepřijmout.
9. Rodiče ihned nahlásí každé infekční onemocnění dítěte i členů rodiny. Při onemocnění
dítěte rodiče dbají nařízení lékaře a po nemoci přivádějí dítě doléčené.
10. Rodiče jsou průběžně (nástěnky, letáky, třídní schůzky) informováni o dění ve sportovní
školce.
11. Rodiče mají povinnost číst zprávy a informace, které jsou jim určené.
12. Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školky.
13. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve školce:
-dítě vodí do školky čisté, upravené a učesané, - plně odpovídají za oblečení a obutí svých
dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školky mohou např. zapříčinit úraz dítěte, - odpovídají za to, co mají děti v šatně - učitelky nejsou
povinny kontrolovat obsah osobních věcí dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré
předměty, léky, apod.), - dbají, aby děti měly ve svých věcech pořádek, - z hygienických
důvodů musí mít dítě jiné oblečení do třídy, na zahradu, na odpočinek, na cvičení do
tělocvičny + oblečení náhradní (spodní prádlo, ponožky, punčocháče), - sledujte počasí a
podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Pokud to podmínky nedovolují – inverze, silný
vítr, mráz a při silném slunečním záření ven s dětmi nevycházíme
- z důvodů zamezení výměny nebo ztráty, označte dětem všechny části oblečení jménem
nebo značkou a uložte je do přihrádek označených značkou dítěte + vlastního pytle na
ramínku,
- koncem každého týdne si odneste domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze
šatny, ukliďte si místo v šatně (výkresy, hračky…),
14. Do sportovní školky není dovoleno nosit jídlo, šperky a jiné předměty, které dítě
nepotřebuje, ani nejsou vyžádány učitelkou.
15. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školky odevzdejte učitelce ve třídě.
16. Zjistíte-li ztrátu osobní věci, oznamte tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce
školky.
17. V době pobytu ve sportovní školky jsou všechny děti pojištěny proti úrazům a nehodám
(ztrátě věcí apod.) u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s..
18. Rodiče v součinnosti se školkou pomáhají při vytváření základních společenských
návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň), úctě k práci jiných
lidí a k sebeúctě.

19. Rodiče pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení
hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku.
VII. Zdraví dítěte
1. Zákonný zástupce předává dítě do sportovní školky pouze zdravé, které nemá žádné
příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když
dítě nemá teplotu. Běžný režim je pro tyto děti zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé
děti v kolektivu i na učitelky. Učitelka sportovní školky může přijmout pouze zdravé dítě. V
případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti
kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče
pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či
noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Dítě, které
má příznaky nějaké nemoci nebo infekce může učitelka sportovní školky odmítnout!
2. Zákonný zástupce hlásí ihned ředitelce školky popř. učitelce výskyt každého infekčního
onemocnění v rodině (průjem, neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení
infekčního onemocnění přijímá učitelka dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho
plné zdraví.
3. Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně rodiče a
vyzve je k vyzvednutí dítěte ze sportovní školky.
4. Každý úraz dítěte je vždy nahlášen zákonnému zástupci dítěte. Sportovní školka vede
knihu úrazů.
5. Rodiče nejsou oprávněni požadovat, aby zaměstnanci sportovní školky podávali dítěti
léky.
VIII. Poskytování služeb sportovní školky – Docházka
Zahájení docházky
1. Sportovní školka přijímá děti v průběhu celého školního roku, pokud to umožňuje její
kapacita.
2. Zápis dětí provádí ředitelka sportovní školky v termínu předem určeném a dohodnutém se
zřizovatelem sportovní školky.
3. O zařazení dítěte do sportovní školky rozhoduje ředitelka školky. Rozhodnout o přijetí
může ředitelka školky i na dobu určitou, a to v případě, není-li při zápisu do sportovní školky
zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám sportovní školky.
4. Do sportovní školky se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, ve
věku od 3 let.
5. Před nástupem dítěte do zařízení absolvují rodiče s dítětem jednak návštěvu ve školce a
také vstupní pohovor s ředitelkou školky. Rodiče jsou povinni před nástupem dítěte do
sportovní školky vyplnit „Přihlášku“ a uzavřít „Smlouvu o docházce“ a přinést potvrzení od
lékaře případně přímo potvrzení a vyjádření dětského lékaře na evidenčním listě dítěte. Děti,
které byly do sportovní školky přijaty, dochází do sportovní školky podle potřeb rodičů.
Ukončení docházky
1. Docházku dítěte do sportovní školky je možné ukončit dohodou mezi rodiči a ředitelkou
školky. Docházka v tomto případě skončí sjednaným dnem.

2. Ředitelka školky má právo okamžitě ukončit docházku dítěte do sportovní školky, jestliže:
- dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do školky nejméně 2 týdny nedochází,
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje Školní řád, zejména čl.
VI. a provoz sportovní školky a jednání k nápravě byla bezúspěšná
- v průběhu zkušební doby 3 měsíců, na základě dohody se zákonným zástupcem nebo na
doporučení pediatra dítě se nezvládá začlenit do systému sportovní školky
- zákonný zástupce neuhradil školné za daný měsíc
3. Rodič /zákonný zástupce může nahlásit ukončení docházky dítěte do sportovní školky
pouze písemně, a to 1 měsíc předem.
IX. Organizace výletů/pobyt mimo prostory sportovní školky
1. Při pořádání výjezdů a akcí je nutné zajistit dostatečný počet zletilých osob s ohledem na
právní předpisy, s ohledem na náročnost a charakter činností během akce, tak aby byla
zajištěna bezpečnost dětí.
2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo prostory sportovní školky stanovuje ředitelka
počet pedagogických pracovníků a to do 10 dětí na jednoho pedagoga.
3. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich
převzetí od rodičů do doby jejich předání rodičům.
4. Učitelka nesmí odejít od dětí!! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiného pracovníka
sportovní školky.
X. Obecná ustanovení
1. Doporučujeme rodičům, aby dětem nedávali do sportovní školky drahé předměty, které
nesouvisí s činností mateřské školy. Za tyto předměty nenese zodpovědnost.
2. Sportovní školka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání
podle platných předpisů.
3. Učitelé a další zaměstnanci poučují děti přiměřeným a vhodným způsobem o možných
rizicích při všech činnostech ve školce i mimo ni.
4. Do sportovní školky školy chodí děti ve vhodné obuvi s protiskluzovou úpravou, pevnou
patou.
5. Prevence před patologickými jevy a zacházení dětí s majetkem školy vyplývá ze
Vzdělávacího programu MŠ.
Platnost od 1.9.2014

……………………………….
Mateřská školka Tenisáček
Vestecká sportovní o.s.

