
ŠKOLKA KOLOVRÁTEK, V Řešetě 2/1704, 251 01 Říčany, okr. Praha-východ 

VNITŘNÍ ŘÁD MŠ KOLOVRÁTEK 

DOCHÁZKA DĚTÍ: 

Celodenní 7:00 -17:00h 

Půldenní  7:00 -12:30h nebo 11:30 - 17:00h 

Příchod dětí  7:00 - 8:30h 

Odchod dětí po obědě  12:00 - 12:30h 

Odchod celodenních dětí do  17:00h 

Prosíme rodiče o dodržování časového rozvrhu, při jeho nedodržování je narušen náš denní režim! 

Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci včas dostavit, je potřeba nás telefonicky kontaktovat! 

JE DŮLEŽITÉ: 

• aby děti měly vhodné a jednoduché oblečení, které si sami obléknou  

• pevné protiskluzové přezůvky – (ne gumové ani pantofle!) 

• podepsané oblečení, které mají na sobě  

• dostatek podepsaného náhradního oblečení v sáčku v šatně 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

• rodiče si děti vyzvednou osobně ve své třídě 

• rodiče se s vyzvednutými dětmi a případně jejich sourozenci mohou z hygienických důvodů          

pohybovat jen v prostorách šatny 

• pokud bude vyzvedávat dítě nezletilý sourozenec nebo jiná osoba, která není člen rodiny, je nutné 

sepsat s naší MŠ o tomto – “Dohodu „ 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: 

• dítě je nutné omluvit předchozí den nebo nejpozději do 8:00h následujícího dne, pokud tak neučiníte 

bude vám za každý neomluvený den započítáno stravné   

• po nepřítomnosti vašich dětí je nutné se den předem přihlásit z důvodu objednání stravného 

• rodiče, přivádějte do MŠ jen děti zdravé! 

• pokud bude zjištěno, že dítě jeví známky infekčního onemocnění, bude vráceno zpět rodičům 

• při nemoci trvající dva týdny se u celodenní docházky školné poníží o jeden týden 

• při půldenní docházce se školné neponižuje, je možná náhrada formou celodenní docházky 

V obou případech je nutné předložit potvrzení od lékaře! 

Při nepřítomnosti trvající déle, než jeden měsíc je nutné zaplatit udržovací poplatek 
3000,- Kč. 

• pokud bude dítě nepřítomné déle než jeden měsíc (bez závažných důvodů), má MŠ právo přijmout na 

jeho místo náhradníka 

  



ŠKOLKA KOLOVRÁTEK, V Řešetě 2/1704, 251 01 Říčany, okr. Praha-východ 

PLATBY: 

• školné a stravné musí být uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci 

• platbu je možno uhradit v MŠ hotově  

• lze platit bankovním převodem na č. ú.: 43-5866770287/0100, zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

TELEFON: +420 605 555 009 

Pro omluvenky používejte SMS 

Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány nejen podle věku, ale i podle jejich zralosti a vyspělosti. 

V Říčanech dne 1. 9. 2018  

Jan Jonák Zdena Jonáková 

majitel MŠ Kolovrátek ředitelka MŠ Kolovrátek 


