
ŠKOLNÍ ŘÁD
 Mateřské školy HAPPY CHILD s.r.o.

Jana Masaryka 627/31, Praha 2 – Vinohrady

Podmínky přijetí dítěte do mateřské školy
Kapacita  jednotlivé  třídy  je  omezena  maximálním  počtem 12  dětí  ve  třídě.  Jsou 
přIjímány děti od věku 2,5 let za předpokladu, že jsou schopny dodržovat hygienu 
(nemají pleny přes den). 

Zápisné  činí  1000,-  Kč.  Je  uhrazeno v hotovosti  a  odečítá  se  od následné platby 
školného,  dle  zvoleného  programu  školy.  Zároveň s  tím je  nutné  vyplnit  zápisní 
formulář.  Tímto  rezervujeme  pro  Vaše  dítě  místo  ve  třídě.  V  případě  odmítnutí 
závazně  rezervovaného  místa  a  následného  odhlášení  dítěte  se  zápisné  nevrací. 
Rezervace poskytujeme dle potřeb doby nástupu po individuální domluvě,  nejdéle 
však 1 rok.

Placení školného 
Po přijetí dítěte do mateřské školy  je nutné uhradit školné vždy tři měsíce předem. 
Platby školného jsou prováděny čtvrtletně vždy prvnímu dni čtvrtletí a jsou hrazeny 
na účet číslo: 1970767389/0800. Školné je nevratné. V případě  zameškané docházky 
do  mateřské  školy  delší  než  jeden  měsíc  vcelku,  např.  z  důvodu  nemoci,  se  lze 
domluvit s vedením  mateřské školy.

Multikulturní program
Školu mohou navštěvovat děti z rozmanitého kulturního a náboženského prostředí. 
Přijímáme české děti, děti cizinců žijících v naší republice a také děti ze smíšených 
manželství.

Integrační program
Škola je vybavena technicky i personálně na přijetí lehce postiženého dítěte.

Nástup dítěte do mateřské školy
Po  zaplacení  zápisného  a  odevzdání  řádně  vyplněného  zápisního  formuláře  a  na 
základě dohodnutého termínu nástupu je možné přijetí dítěte. Zároveň s nástupem je 
třeba vyplnit Evidenční list dítěte s potvrzením dětského lékaře o zdravotním stavu 
dítěte a záznamech o povinném očkování dle zákona č. 258 O ochraně veřejného 
zdraví.

Výbava dítěte do mateřské školy
−1 náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, punčocháče, ponožky, mikina...)
−vlastní ručník menšího rozměru
−pohodlné přezůvky
−pláštěnka nebo oblečení do deště
−pyžamo, polštář a přikrývka (pokud bude dítě ve školce spát)
−zubní kartáček, dětská pasta, hřeben, kelímek
−papírové kapesníky, vlhké ubrousky



Upozornění: Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou do mateřské školy žvýkačky 
a bonbóny z bezpečnostních důvodů a také cenné věci. Přinesené hračky nechávejte, 
prosíme, v šatně. Při společných návštěvách rodičů s dětmi žádáme rodiče, aby na své 
děti dohlédli (v období adaptace, při odchodech dětí domů apod.).

Příchody dětí do mateřské školy
Škola je otevřena od pondělí do pátku od 7.30 hodin ráno. Děti se scházejí do 9 hodin 
v Baby studiu. Probíhají volné hry dětí pod vedením učitelky. V této době mohou děti 
dostat lehké občerstvení v podobě ovoce či ovocné šťávy, v zimním období teplého 
čaje. V 9 hodin začíná společný program a po něm vydatnější svačina. Pokud chcete 
přivést dítě v jinou dobu, je třeba se individuálně domluvit s učitelkou.

Odchody dětí z mateřské školy
Děti odcházejí buď po obědě mezi 12:30-13 hod. nebo po odpoledním odpočinku od 
14:30-15 hod.  V této  době se  také podává odpolední  svačina,  kterou mohou  děti 
případně dostat s sebou domů. Od 15-16.45 hodin probíhají odpolední aktivity pro 
děti. 

Poznámka: ve výjimečných případech je možné individuální hlídání dítěte přes noc 
jako výpomoc rodičům pravidelně docházejících dětí. (Např. v náročných životních 
situacích při nemoci rodiče, služebních cestách apod.)

Omlouvání nepřítomnosti dětí
Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit den předem (telefonicky či osobně), nejpozději 
však do 8 hodin ráno, abychom mohli odečíst stravné. V případě pozdější omluvy je 
třeba uhradit stravné v plné výši jako kdyby dítě bylo přítomno v mateřské škole.

Stravování
Strava  v  mateřské  škole  je  laktovegetariánská,  s  možností  diet  a  omezení  dle 
individuální žádosti (alergie, bezlepková dieta apod.). 

Placení stravného
Platí se zálohově v hotovosti částkou 1 200,- Kč (včetně odpoledních svačin) nebo 
částkou  960,-  Kč  (dopolední  svačinka,  oběd)  na  celý  měsíc  do  1.  dne  v  měsíci. 
Vyúčtování je provedeno začátkem následujícího měsíce. Započítáváme pouze jídla, 
která jsou skutečně odebrána ve školce dítětem nebo nejsou včas odhlášena. 

Pitný režim
V naší mateřské škole je důsledně dodržován pitný režim. Děti mají možnost se po 
celou dobu pobytu v MŠ kdykoli napít, popř. si nosit vlastní nápoje, na které jsou 
zvyklé, s výjimkou nápojů, které se snadno kazí a které nejsou vhodné pro děti.



Způsob údržby lůžkovin a ostatního prádla
Ložní prádlo je měněno 1x za 20 dní, ručníky a pyžama nosí děti čisté z domova 
každý týden.

Biorytmus dítěte
Režim dne v naší MŠ probíhá dle biorytmu dětí. Činnosti jsou přizpůsobeny věku a 
možnostem dětí. Jsou zařazovány relaxační chvilky, aby děti nebyly přetěžovány.

Adaptační program
Adaptace dítěte na nové prostředí MŠ u nás probíhá zcela individuálně podle potřeb 
dítěte. Doba adaptace trvá minimálně od 1 týdne, přibližně do 1 měsíce. V tomto 
období je nezbytně nutné úzce spolupracovat s personálem školy. Rodiče mohou s 
dítětem trávit určitý čas ve školce a zapojovat se do společných programů (po dohodě 
s učitelkou). Po ukončení adaptačního období jsou nabízeny společné programy pro 
děti s rodiči, které pomáhají vytvářet pocit vzájemné sounáležitosti a harmonie mezi 
rodiči a dětmi.

Heterogenní třídy
Umožňujeme rodičům společně umístit sourozence ve třídě, přestože jsou rozdílného 
věku. Umožňujeme též dětem od 2,5 let věku navštěvovat MŠ za předpokladu, že 
zvládají základní hygienické návyky.

Spolupráce rodičů se školou
Snažíme se  o  navázání  partnerských vztahů s  rodiči  a  hledat  tak společnou cestu 
individuálního rozvoje. V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek se můžete obracet 
na vedení školy každý čtvrtek v době od 10-12 hodin nebo odpoledne od 15-17 hod. 

Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni.

Mgr. Savitri Braunová
a kolektiv pracovníků
Mateřská škola 
HAPPY CHILD s.r.o.
Jana Masaryka 627/31
Praha 2 – Vinohrady


