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ŠKOLNÍ ŘÁD – DODATEK Č. 1

Mateřská škola Ratolest Petříkov
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č. j.:

21-2017/KKA

Vypracoval:

PhDr. Mgr. Kristina Kašparová

Schválil:

PhDr. Mgr. Kristina Kašparová,

Pedagogická rada projednala dne:

25. 4. 2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

15. 5. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které se stávají
součástí tohoto dokumentu.

Tímto Dodatkem č.1 se mění dílčí ustanovení Školního řádu MŠ Ratolest ze dne 1.9.2017,
a to následujícím způsobem:
Bod: 2.3.2. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:





Závaznou přihlášku do mateřské školy Ratolest - ruší se
Evidenční list dítěte …
Vyplněný formulář k vyzvedávání dětí, …
Po odevzdání všech dokumentů podepisují zákonní zástupci a vedení MŠ Smlouvu
o poskytování předškolního vzdělávání a platbě školného.
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Bod: 2.4.4. Odhlašování a přihlašování obědů





Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 7.30 do 8:00 a to vždy v daný den.
– ruší se.
Odhlášení oběda z důvodů neúčasti dítěte na Programu provede zákonný zástupce
telefonicky či osobně nejpozději předchozí pracovní den do 14:00. (Týká se především
dlouhodobé nepřítomnosti dítěte, případně objednaných preventivních prohlídek
u lékaře apod. Tyto absence lze také zapisovat v předstihu do Zápisníku). Odhlásit
oběd v den nepřítomnosti dítěte lze pouze v případě náhlého onemocnění, a to do
7:45. Při nedodržení této lhůty bude MŠ Ratolest účtovat za oběd za příslušný den.
Stejně tak je potřeba přihlásit oběd po delší nepřítomnosti, a to do 14:00 dne
předcházejícího jeho nastoupení, nebylo-li dopředu jasně domluveno, který den dítě
po nepřítomnosti nastoupí.

Bod: 2.5.6. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních
akcích


… písemným upozorněním na nástěnkách v šatně, popřípadě na nástěnce na chodbě
proti hlavnímu vchodu do budovy.

Bod: 2.5.8. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného
v mateřské škole


Platba za účast dítěte na Programu je hrazena měsíčně nejpozději 10. kalendářní den
příslušného měsíce, a to hotově nebo na účet vedený u UniCredit Bank, č.ú.
2102470870/2700. Poplatek za stravování je hrazen na výše uvedený účet zpětně na
konci každého měsíce podle skutečného čerpání. Variabilní symbol obou plateb je kód
přidělený ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a platbě školného.

PhDr. Kristina Kašparová
Ředitelka MŠ Ratolest
15.5.2018
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