
MANDALA MONTESSORI z.s., Hlubočepská 38B, 152 00  Praha 5  www.mandala-montessori.cz 
 

 
  

PŘÍRUČKA PRO RODIČE 
ŠKOLNÍ ROK  2022-2023 

LÁSKYPLNÁ PÉČE, SAMOSTATNOST, DŮVĚRA A ÚCTA KE KAŽDÉMU 
DÍTĚTI 

 
 

 



10 

 

 
Mandala Montessori z.s.  Bankovní spojení: FIO Banka Praha 
Hlubočepská 38B č.ú.: 40030060/2010 
152 00  Praha 5  

KDO JSME 
 
Jsme rodinná školka jejíž základy jsou postaveny na principech, které nám ukázala Marie 
Montessori. Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, 
psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.  
Montessori je náš nekonečný příběh. U nás ve školce Montessori znamená vědět, co děti 
potřebují. 
 

Cílem školky je: 

 děti nehodnotit, ale provázet je, pomoci jim, aby každé z nich umělo samo ocenit a 
dokončit svou práci. Vytvářet pro děti takové prostředí, v kterém se bude u nich utvářet 
zdravá vyrovnaná a sebevědomá harmonie.  Chceme děti podporovat ve vzájemné 
komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci. 

 pomoci rodičům vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které 
nejsou lhostejní k okolnímu světu i vesmíru a rozumí mu, dětí, které umějí řešit problémy 
a nebojí se říkat názory nahlas, osobnosti, které si vzájemně naslouchají, jsou upřímné, 
trpělivé, osobnosti, které si uvědomují, že planetu si tvoříme sami a je potřeba myslet i 
ekologicky. 

 Náš přístup ke vzdělávání, který vychází z filozofie Montessori pedagogiky a opírá se o 
zkušenostní učení, je založen na hlubokém respektu k individualitě každého dítěte a na 
pevné víře v jeho potenciál. Tento všestranný a individualizovaný přístup k učení tvoří 
spolu se semknutou, dobře fungující komunitou základ úspěchu všech dětí. 

Abychom tohoto dosáhli, zavazujeme se: 

• Navázat s rodiči v rámci vzdělávání jejich dětí úzkou spolupráci na partnerské úrovni 
• Zajistit rozvoj intelektuálních, sociálních i emočních schopností dětí s použitím 

Montessori metody jako základu naší práce 
• Sestavit učební osnovy odpovídající akademickým standardům a průběžně je 

zdokonalovat zařazováním prvků a postupů převzatých z dalších vzdělávacích metod a 
filozofií a přihlédnutím v jakém století a společnosti žijeme 

• Vytvářet komunitu, která v dětech podněcuje lásku k učení a objevování, různorodost a 
dosahování vlastních úspěchů 

• Umožnit dětem stát se aktivními členy rapidně se proměňující společnosti 21. století 
• Podněcovat v dětech zvídavost a lásku k učení, a podporovat vnitřní motivaci a 

sebeovládání, které je klíčem k celoživotnímu vzdělávání 
• Probudit a rozvíjet v dětech představivost, úžas, smysl pro humor a radost 
• Trvat na nejvyšší možné kvalitě vyučování. 
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NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY 

Naše klíčové hodnoty řídí jako kompas veškeré naše počínání a definují naše chování v Mandala 
Montessori i v běžném životě: 

 žijeme v souladu s principy Montessori – NEUSTÁLE 😊😊 
 usilujeme o PERFEKTNOST  
 díváme se na širší souvislosti 
 jednáme proaktivně a s pocitem osobní odpovědnosti  
 Řídíme se heslem Montessori přístupu "Pomoz mi, abych to dokázal sám" . 

 
 
MONTESSORI ŠKOLA MANDALA MONTESSORI MÁ JEDNU TŘÍDU PRO DĚTI OD 3 DO 6 
LET. 

 
PŘEDŠKOLÁCI / PRIMARY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V období kdy je dětem 3 – 6 let děti disponují mimořádnými schopnostmi 

vstřebávat informace z okolního prostředí zcela bez sebemenšího úsilí. Z našeho 
hlediska je škoda nevyužít této přirozené schopnosti a proto 
zprostředkováváme dětem realitu tak, že ji dokáží uchopit a pochopit. 
Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby 
umožňovaly dětem pracovat samostatně a nezávisle na učiteli. Důvěřují vlastní 
cestě a každodenně ji ověřují. Tříleté děti mohou pracovat s desítkovou 
soustavou, hrabat se v hlíně nebo si celý den číst a mají k tomu připravené 
materiály ktere je dokáží dovést I k abstraktnějším pojmům, ktere by se v 
tradičních podmínkách museli naučit nazpaměť bez pochopení. Podporujeme 
děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci tak, 

          Ve skupině je pouze 12 dětí a pracují s nimi dvě lektorky 
(na 6 dětí jedna lektorka) 

 
 

                          Třída Předškoláků sídlí v malebném prostřed na Praze 5 v blízkosti  
                           Prokopského údolí. Třída předškláku je akreditovaná MŠMT. 

zde pečujeme o děti ve věku od 3 do 6 (7) let. 
 



10 

 

 
Mandala Montessori z.s.  Bankovní spojení: FIO Banka Praha 
Hlubočepská 38B č.ú.: 40030060/2010 
152 00  Praha 5  

aby z nich vyrostli svobodné a zodpovědné osobnosti, které nejsou lhostejné k 
okolnímu světu. Využíváme jejich zájmu, schopnosti se soustředit a tendenci 
opakovat činnosti, dokud je zcela nezvládnou. Jasné hranice a láskyplný a 
důsledný přístup jim pomáhají stát se aktivními, tvořivými a plnohodnotnými 
členy své společnosti. 

 
KDO JE PŘEDŠKOLÁK ? 
 

 V období od tří do šesti let se děti vyvíjejí naprosto překotným způsobem a projevují 
obrovský zájem o okolní svět. Jsou poháněny nezdolnou touhou poznávat a zkoumat a 
dychtivě prosazují svou nově nalezenou nezávislost. Učí se prostřednictvím interakce se 
svým okolím – bádají, budují a experimentují, všechno si musí prolézt, osahat a pokud 
možno udělat samy. 

 Ačkoli si ještě řada dětí v tomto věku nejraději hraje sama v přítomnosti ostatních, 
všechny se pomalu začínají začleňovat do společnosti – učí se chápat pocity své i 
druhých a zvládat práci a hru ve skupině. Fascinuje je jazyk a názvy věcí, velmi zdatně 
komunikují s okolím a bouřlivě rozvíjejí svou slovní zásobu – nová slova se dokážou učit 
doslova po tisících.  

 Dr. Montessori toto období nazvala fází absorbující mysli. Všimla si, že děti do šesti let 
nasávají informace ze svého okolí bez sebemenšího úsilí. V této důležité vývojové etapě 
se utvářejí základy osobnosti dítěte, jeho studijních schopností i dalšího rozvoje.  

 Stejně jako u všech ostatních stádií dětského vývoje vypozorovala Dr. Montessori i v 
tomto věku senzitivní fáze, neboli citlivá období. V jejich průběhu je dítě silně 
motivováno naučit se a pochopit určité aspekty okolního světa, mezi něž mohou patřit 
například pohybové schopnosti, čtení a psaní, matematické úkony, hudba, společenské 
chování a mnoho dalších. Výuka v montessoriovských třídách by měla každému dítěti 
poskytnout prostor k tomu, aby mohl svobodně pracovat a studovat a věnovat se svým 
zájmům a přirozeným potřebám.  

 

 
 V ideálním případě dítě nastoupí do předškolní třídy ve třech letech a ve stejném prostředí 

zůstane i další tři roky. Děti mohou dle libosti prozkoumávat různé materiály a kdykoli 
požádat učitele o příslušnou lekci. Věkově smíšené třídy dětem umožňují učit se svým 
vlastním, a nikoli jednotným tempem, které bylo stanoveno jako vhodné pro jejich 
biologický věk. Vůdčí schopnosti se v tomto prostředí vyvíjí zcela přirozeně. 

 Předškolní program dětem umožňuje získat bohaté praktické zkušenosti s materiály 
speciálně navrženými pro výuku matematiky, jazyka, smyslové výchovy, aktivit z oblasti 
praktického života, výtvarné výchovy, přírodních věd a geografie. I během odpoledního 
programu, který obsahuje například vyprávění příběhů, hraní her, zpívání českých 
písniček a další aktivity zprostředkovávající dětem českou kulturu, zůstávámě věrni 
filozofii a metodě Montessori. 

JAK S PŘEDŠKOLÁKY PRACUJEME? 
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 Po dokončení tříletého předškolního cyklu (odpovídajícího tradiční mateřské škole) 
dokáže většina dětí číst, sčítat a odčítat bez pomoci počitadla či jiných pomůcek a 
pracovat na zadaném úkolu jak samostatně, tak ve skupině. Zároveň jsou předškoláci 
schopni fungovat jako týmoví hráči nebo naopak vést skupinu svých vrstevníků a 
mladších kamarádů a bez problémů se soustředit a dokončit celý sled složitých úkonů.  

 Tím, že se děti při plnění jednotlivých úkolů rozhodují a provádí koordinované pohyby, 
učí se samostatnosti a sebeovládání. Postupně se rozvíjí jejich pozorovací schopnosti a 
samy zjišťují, jak přistupovat k řešení problémů. Jelikož si vše mohou osahat, vyzkoušet 
a prozkoumat, začnou postupně přecházet od konkrétního k abstraktnímu, což je 
vynikající přípravou pro náročnější studium na naší základní škole.  

 JAZYK – ANGLIČTINA  

Ve třídě předškoláků je již Angličtina v běžné komunikaci, jedna z lektorek dětem 
přibližuje anglický jazyk tím, že s nimi jinak nemluví, prezentace a i běžná komunikace je 
pouze v angličtině. Každý den s dětmi říkáme básničky a zpíváme písničky, a to v Českém 
i v Anglickém jazyce. Otevíráme dětem bránu k cizímu jazyku ve vývojovém období, kdy 
jej dokáží přirozeně absorbovat. 

 KREATIVNÍ ČINNOSTI  

I u předškoláků máme každý týden připravenou výtvarnou činnost, při které si procvičují 
jemnou motoriku, schopnost soustředění, rozvíjejí tvořivost na úrovni jejich věku. Jde o 
činnosti s hlínou, modelováním ale i šití, háčkování a složitější výtvarné techniky. 

 POHYBOVÉ AKTIVITY 

V rámci celého dne při pobytu ve třídě nebo v přirozeném prostředí Prokopského údolí, 
parku a lomu děti dále rozvíjejí své motorické schopnosti. Jednou do týdne s dětmi 
cvičíme i dětskou jógu s relaxací. 

Prostředí třídy našeho předškolního programu je nejen krásné a příjemné, ale především 
dokonale připravené na to, aby zaujalo a zaměstnalo tělo i mysl malého dítěte. Děti zde pracují 
samostatně, v malých skupinkách vedených učitelem nebo s mladšími či staršími spolužáky. 
Zkušení učitelé pro ně vytváří nekonečné množství příležitostí k poznávání, zkoumání a 
navazovaní vztahů s okolím.  

Prostředí školky máme uspořádané do jednotlivých pracovních koutků (smyslový materiál, 
matematika, jazyk, hudba, výtvarná a kosmická výchova, prostor s elipsou, kuchyňka a jídelní 
kout s praktickým životem).  

Víme co bude dítě ve svém vývoji potřebovat, ale nikdy nevíme kdy a kde a proto je pro nás velmi 
důležíté se SPRÁVNĚ DÍVAT. Naše zkušenost nám potvrdila, že děti nepřicházejí na svět jako 
nepopsaná tabule, jak se říká. Již od narození v sobě mají něco jedinečného. Aby zvládali svoji 
“výbavu” používat je pro nás pozorování vice než jen rutina. 
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Podmínky přijetí: 

 

 O přijetí dítěte do Mandala Montessori rozhoduje ředitelka. Podmínkou je prostudování 
příručky pro rodiče a uskutečněná osobni schůzka. 

 U dětí do tří let je dítě přijato v případě, žeje již samostatně chodící. 
 Pro přijetí dítěte do školky je třeba doložit před nástupem všechny potřebné dokumenty.  
 Pokud se kapacita školky nenaplní v době zápisu, přijímáme děti průběžně do naplnění 

kapacity I v průběhu roku a jsou vždy řešeny individálně. Přijímací řízení pak probíhá 
následujícím způsobem: Příručka rodičů – osobní schůzka – Přihláška – zaplacení 
administrativního poplatku – podpis smlouvy - dodání potřebných dokumentů – nástup 
dítěte. 

 Pokud není volná kapacita, přijímáme dětí do pořadníku, v případě uvolnění místa pak 
ihned zájemce kontaktujeme. 

 Přednostně jsou u nás přijímáni sourozenci a dětí navštěvující naše kurzy. 

 

 

 

DOCHÁZKA 

PŘEDŠKOLÁCI - OD TŘÍ LET  

U předškoláku máme DOCHÁZKU JEDNOTNOU. Dítě můžete vodit jen v nekteré dny, nicméně 
cena je je jednotná. Pokud byste vodili dítě jen 3 x do týdne a dítě byste řádně odhlásili vrací se 
vám pouze peníze za stravné. Jednotnou docházkou vám zaručujeme místo pro Vaše dítě 5 dní 
v týdnu. Díky jednotné docházce vytváříme dětem stabilní kolektiv. 

PODMNKY PRO 
RODIČE

Rodiče jsou 
ochotni k velmi 

úzké spolupráci s 
školkou Mandala 

Montessori.

Alespoň jeden z 
rodičů je 

zaměstnán (u 
Batolat)

U zápisu doložíte 
potřebné dokumenty 

(potvrzení od 
zaměstnavatele, 

evidenční list, 
přihláška)

PODMÍNKY PRO 
DÍTĚ

Dítě zvládne 
odloučení od 

rodičů.

Dítě je přiměřeně 
samostatné svému 

věku.

Dítě chodí, má 
uvolněné obě 

ruce.

Dítě se „umí“ 
samo najíst (není 

závislé na 
nakrmení)

Rodiče jsou 
ochotni 

podporovat své 
dítě na cestě k 

nezávislosti.

Rodiče a dítě 
absolvovali 

návštěvu naší 
školky před 
nástupem.

Rodiče projevují 
dlouhodobý zájem o 

docházku do naší 
školky a o Montessori 

pedagogiku.

          PROVOZNÍ A PRAKTICKÉ INFORMACE 
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RODIČE VE ŠKOLCE A PRVNÍ DNY DÍTĚTE 
 
Zvláště v prvních dnech je pro rodiče a děti obtížné se od sebe oddělit, proto je třeba 
dítě na tuto situaci připravit a říct mu zcela pravdivě, kam jde, jak dlouho tam bude a kdy 
pro něho rodič přijde. Potom teprve adaptace na jesle nebo školku může proběhnout 
přirozeně. 

Rozumíme tomu, že byste dítěti chtěli první hodiny ulehčit vaší přítomností, ale bohužel 
to u nás není možné. Pobyt rodiče adaptaci dítěti neusnadňuje. Loučení potom 
neprobíhá snadněji a navíc je obtížně pochopitelný pro ostatní děti, které jsou ve školce 
bez rodičů.  

Pro dítě je vždy nejsnadnější pozitivní a krátké loučení. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte 
nastávající odloučení od dítěte vy. Pokud se zbavíte své úzkosti, zbavíte úzkosti i své dítě. 

Při odchodu se s dítětem VŽDY rozlučte, ale loučení příliš neprotahujte. Jakmile řeknete dítěti, že 
odcházíte, odejděte i když bude plakat. Když rodič řekne "Tak ahoj" a neodchází, může to v dítěti 
vzbudit strach a nejistotu. Dítě si například řekne: "Maminka se bojí odejít, něco asi není v 
pořádku." Jakmile si dítě zvykne na tuto rutinu, slzičky zmizí. To vše patří k procesu dospívání 
a budování zdravé sebedůvěry. 

Prodlužované a zdržující loučení častokrát oddělení ještě více ztěžuje. V prvních dnech 
je možné vyžádat si od lektorů telefonicky informace o dítěti. Vězte, že v naprosté 
většině případů se každé dítě po krátké době uklidní a zabere do nějaké činnosti.  

Jako pomůcku pro dobrou adaptaci, je dobré děti vybavit fotografiemi členů rodiny a 
dítěte samotného. Jde o zalaminované fotografie které v rohu proděravíte a dáte na 
obyčejný kroužek. Dítě si pak během dne vždy může knížečku vzít a prohlížet, není v tu 
chvíli samo a má Vás stále u sebe. 

 

 

 

S docházkou vašeho   dítěte   do   zařízení   počítáme   po   dobu, kterou   rodič uvede v 
Přihlášce dítěte k zápisu do Montessori školky. V případě zájmu a volné kapacity je 
možné toto datum po domluvě prodloužit. Pokud datum není uvedeno, je automaticky 
počítáno s docházkou až do dovršení 6. narozenin dítěte. 

 
KOMUNIKACE MEZI RODIČI A ŠKOLKOU 

Od nástupu dítěte do zařízení až do konce prvního kalendářního měsíce docházky 
je umožněno OBĚMA STRANÁM odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na 
dvouměsíční výpovědní lhůtu. 
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Je velmi důležité, aby mezi lektory a rodiči probíhala neustálá komunikace. Jste srdečně 
zváni ptát se na jakékoliv informace, týkající se vašeho dítěte. 

Přesto vás prosíme o pochopení toho, že během programu školky mají lektoři 
zodpovědnost hlavně k dětem, proto je vhodné se s ředitelkou domluvit na termínu 
konzultace, či krátce pohovořit s lektorem při vyzvedávání dítětě. Také je možná 
vzájemná telefonická domluva, nebo můžete napsat na příslušnou e-mailovou adresu – 
rádi Vám odepíšeme v co nejkratším termínu. 

Do třídy je možné zatelefonovat, upřednostňujeme časy: 8:00 – 8:30, 14:00 – 15:00, 16:30 
– 17:00. Toto jsou časy, kdy jsou lektoři „nejméně“ vytíženi, jinak se snaží plně věnovat 
dětem a telefonáty je ruší. Pokud je to dostačující, upřednostňujeme mailovou 
korespondenci nebo sms zprávy. 

Způsoby, jakými se můžete dozvědět, co se u nás děje a co dělá vaše dítě: 
 

1. informace přes aplikaci Školka v mobilu 

2. krátké informace při každodenním předávání dítěte 

3. individuální konzultace o dítěti (po domluvě) 

4. facebook https://www.facebook.com/mandalamontessori 
 
 
CO VAŠE DÍTĚ S SEBOU POTŘEBUJE 
 

 oblečení na pobyt uvnitř 
- Oblečení by mělo být pohodlné a umožňovat dítěti samostatně se převléknout.  

 
 oblečení na pobyt venku (CHODÍME VEN I ZA ŠPATNÉHO POČASÍ A NECHÁVÁME 

DĚTI POZNÁVAT VŠE, DEJTE DĚTEM OBLEČENÍ U KTERÉHO VÁM NEBUDE VADIT 
ZAŠPINĚNÍ, PRODĚRAVĚNÍ A OPOTŘEBENÍ) Za deštivého počasí doporučujeme 
gumové kalhoty a bundu. V případě, že dítě nebude mít speciální oblečení na 
zahradu (i pláštěnku), budeme předpokládat, že může jít v tom, v čem přišlo. 
 

 pyžamko a plyšáka (pouze jednoho) pokud bude spinkat 
 bačkůrky - bačkůrky by měli být dobře nazouvatelné, děti se oblékají a obouvají 

samy 
 náhradní spodní prádlo a ponožky 
 náhradní oblečení do krabice pro případ nehody (polití, počůrání apod.) (tričko, 

tepláčky, legíny apod.) 
 evidenční list potvrzený lékařem 

 
Výše uvedené položky, je nutné podepsat jménem dítěte (včetně bot). 
 

!! Dávejte prosím dětem takové oblečení, které si samo snadno oblékne i 

https://www.facebook.com/mandalamontessori
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svlékne!!! 
 
Spolupráce se školkou a podpora samostatnosti dětí. 
 
Nechte své dítě do šatny školky přijít, nenoste je v náručí. Připevněte CEDULKU SE 
JMÉNEM DÍTĚTE pokud bude dítě spát či nikoliv. Jakmile bude dítě převlečené a 
připravené pro vstup do třídy, zaklepejte a otevřete dveře do třídy, následně vyčkejte až 
si od Vás lektorka dítě převezme. Lektorka se s dítětem pozdraví a naváže oční kontakt, 
jakmile si lektorka dítě převezme a zdraví se s ním, už prosím nečekejte a odejděte. Pokud 
byste nadále stáli a čekali, dítě nabyde dojmu, že není něco v pořádku a začne nové 
loučení. Prosím předávejte dítě až když jste opravdu připraveni odejít. Při samotném 
příchodu do třídy si dítě nese s sebou ze šatny náhradní oblečení na dovnitř  – věci si 
samostatně nebo s asistencí lektora uloží ve třídě do vlastního boxíku označeného jeho 
fotografií. Tyto věci má během dne v dosahu a aktivně se podílí na svém převlékání 
mokrých věcí apod.. Oblečení na ven zůstává v šatně. 

Prosíme, aby si děti nenosily s sebou do školky ŽÁDNÉ HRAČKY, kromě jednoho plyšáčka 
na spaní.  Pečlivě sledujeme potřeby dětí a všímáme si senzitivních období každého 
dítěte a snažíme se připravovat a nakupovat kvalitní učební materiály přímo pro dané 
dítě. Můžete si být jistí, že vaše děti mají dostatek materiálů k práci. 

Veďte dítě k samostatnosti. Nechávejte dítě doma samo oblékat a svlékat, požádat o 
pomoc, napít se z hrnku, dojít si na toaletu a umýt si ruce. Toto vše, děti dělají ve školce, 
umožněte jim to i doma.   

 

ODCHODY A PŘÍCHODY 
 

Provoz školky ve školním roce 2022-2023 je: 

 

 

 

V této době zodpovídají lektoři za Vaše dítě. Po pracovní době už nikoli.  

Dítě přichází do třídy mezi 8:00 a 8:30 ráno. Prosíme o dodržování stanovených časů, 
protože pozdější příchody narušují chod třídy. Příchod do 8.30 umožní dítěti, před 
započetím hlavního tříhodinového bloku, s e  přivítat s lektory a  dětmi, porozhlédnout 
se po třídě, pracovat s pomůckami, přichystat si svačinu apod..  

U třídy Předškoláků na Praze 5 autem lze využít parkoviště naproti s označením “pro 
rezidenty Prokopský dvůr”, nebo větší parkoviště (u tříděného odpadu) v dochozí 
vzdálenosti 100m. Pokud budete stát s výstražnými světly na chodníku vystavujete se 

PŘEDŠKOLÁCI/PRIMARY – 8:00 – 17:00 
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riziku pokuty, začali nám toto místo obcházet policisté, pokud chcete takto parkovat 
raději zastavte při okraji nikoliv na chodníku.  

Prosíme, nepředávejte děti vaším vstupem  přímo do třídy, výrazně to narušuje 
atmosféru ve třídě a soustředění ostatních dětí, a to ani v případě slzavého loučení. 
Nejefektivnější je vždy pozitivní a krátké loučení. Pokud maminka není na tyto chvilky 
připravena, domluvte se s manželem/partnerem, že bude dítě vodit na začátku on. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Přicházejte ráno dostatečně včas, abyste vašim dětem poskytli dostatek času na 
převlečení a klidný příchod do školky. Příchod ve stresu či pozdní příchod negativně 
ovlivňuje vaše dítě. V šatně dejte společně s dítětem cedulku se jménem zda bude spát 
díky společnému umístění cedulky máme jistotu a přehled, kolik dětí zůstává ma 
odpoledne. V prostorách šatny se při příchodu zbytečně dlouho nezdržujte.  

Vyzvedávání dětí probíhá buď po obědě v čase od 12:45 do 13:00 hodin ve třídě, 
nebo po odpoledním odpočinku a svačině od 15:00 do 16:45. 

V případě, že rodič potřebuje vyzvednout dítě v jiném čase, nahlásí to dopředu lektorům 
nejlépe písemnou, formou, aby měli vzkaz k dispozici všichni lektoři. Po převzetí dítěte 
mají rodiče za děti zodpovědnost jak před školkou, tak v šatně při převlékání domů. Pokud 
v této době dojde k poškození vybavení, je třeba uhradit škodu. 

Pozdní příchody pro děti: pozdním příchodem se rozumí příchod rodiče kdykoli po 13:10 
hodině při polodenní docházce nebo kdykoli po 17. hodině pro odpolední vyzvedávání. 
V těchto případech Vám bude účtován poplatek 250,-Kč/hod za komerční hlídání (sazba 
je za každou započatou hodinu). Chápeme, že se může stát, že uvíznete v dopravní 
zácpě nebo máte jiné zdržení, ale lektoři mají po pracovní době také další povinnosti. 
Čas, po 17. hodině, věnují úklidu a vzájemným konzultacím o jednotlivých dětech, 
připravují se na lektorování odpoledních a večerních kurzů a seminářů, připravují 
pomůcky a program na druhý den. Také jim jedou spoje, popřípadě vyzvedávají vlastní 
děti z různých zařízení a nemohou se tedy neplánovaně v práci zdržet. 

Čas 17:00 u odpoledního odchodu ze školky není časem, kdy do školky jako rodič 
přicházíte, ale čas kdy už v šatně nikdo není. Váš příchod by měl tedy být nejpozději do 
16:50, aby se Vaše dítě stihlo v klidu převléci a vy jste si mohli vzít v šatně co 
potřebujete. V zimních měsících doporučujeme dát dětem aspoň 15 minut, oblékají vice 
vrstev a oblékání jim zabere vice času. 

 
Děkujeme za pochopení. Pokud se vám někdy stane, že přijdete pozdě, pošlete sms nebo 
zavolejte, prosím, do třídy a nahlaste to lektorům. 
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NÁŠ DEN U PŘEDŠKOLÁKŮ 
 

Čas Činnosti 

8:00 – 8:30 
 

Individuální příchod do školky, volná práce  

8:30 – 11:15 dopolední pracovní blok, společné sdílení, sociální interakce, 
práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami, příprava 
svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny 

 Elipsa – povídání k tématu, kalendář, společné sdílení, zpívání, 
básničky 

11:15 – 12:15 Pobyt venku, nácvik motorických dovedností, pohybové 
aktivity, přírodovědné aktivity venku 

12:15 – 13:00 Oběd (včetně servírování, úklidu a hygieny) 

12:45 – 13:15 
půldenní docházka odchod domů, celodenní 
docházka - chystáme se k spánku/odpočinku 

13:30 – 14:30 spinkáme, odpočíváme, máme zkrátka klidový režim 

14:30 – 17:00 svačíme, stolujeme, volná práce, odpolední elipsa 

 jdeme domů, tancujeme, malujeme, cvičíme, bavíme se 
 
ŠKOLNÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelnost docházky dětem velmi prospívá. Děti se cítí bezpečně a spokojeně, když 
přesně ví, co bude následovat. Kdy do školky jdou a kdy ne – to vše napomáhá dítěti 
vnímat řád. Jde nám o rozvoj dětí, o to, abychom je naučili spoustu nového, 
nepoznaného, k tomu je ale nezbytné, aby se dítko pravidelně do aktivit   zapojovalo. 
Proto je minimální počet dnů pobytu stanoven na 2 dny nebo půl dny po sobě jdoucí.  

 
Naše zařízení je v provozu   celoročně   kromě   všech   státních   svátků, vánočních, a 

Školné je částka, kterou platíte za pobyt vašeho dítěte v našem zařízení. Přispíváte 
tak i na další rozvoj školky, neustále obnovujeme a pořizujeme a vyrábíme nové 
pomucky k tématům, snažíme se třídu pro Vaše děti co nejlépe vybavit.  
Školné se platí v pravidelných měsíčních splátkách. Měsíční splátka není 
skutečný náklad na jeden měsíc, ale poměrná částka celoročních výdajů. 
Velmi nás mrzí, pokud vaše dítě z různých důvodů do zařízení nemůže přijít, ale i 
v takovém případě platíme lektory, nájem, teplo a ostatní fixní náklady, proto není 
v našich možnostech vracet zpět peníze.  
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krátkých letních prázdnin.  
 

Stejně tak je tomu i u vánočních prázdnin, školné se i na toto období platí v plné výši. 
Přistoupili jsme k vyhlášení j a r n ích prázdnin, většinou 2 dny až 1 týden. Děkujeme za 
pochopení.  

 
Školné je nutné zaplatit vždy nejpozději do 20. dne předešlého měsíce (tj.  pokud platíte 
měsíc říjen, musí peníze přijít na účet nejpozději do 20. září). Platba je možná buď 
v hotovosti na místě lektorovi (v takovém případě vás prosíme o to, abyste si připravili 
přesnou částku) nebo převodem: 

 
číslo účtu: 400300044  

  kód banky: 2010         
  do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte 
 

variabilní symbol dostáváte napsaný ve smlouvě.  
 
Placení školného včas umožňuje školce poskytovat dětem vysoký standart vzdělávání a dostát 
svým závazkům vůči svým zaměstnancům a dodavatelům. 

Cena stravného zahrnuje: 

Vyváženou stravu v podobě dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Po celý den mají děti 
k dispozici vodu s citronem a čaj. Nápoje podáváme neslazené popřípadě slazené přírodními 
sladidly (med, agávový sirup apod.). Děti si nalévají sami a pijí z hrnečku, prosím nenoste jim 
lahvičky. 

Stravu nám zajišťuje společnost Bionea (jsme schopni zajistit i stravu bezlepkovou či 
vegetariánskou). 
Pokud má Vaše dítě speciální stravovací návyky, nebo chcete, aby mělo domácí stravu i ve školce, 
přineste mu ji. Rádi ji naservírujeme. 

Je zcela normální, že dítě při adaptačním pobytu nepříjímá stravu. Nelekejte se, když dítě 
přijde domů a bude chtít jíst. Jakmile si v jesličkách a školce zvykne a uvidí ostatní děti 
začne normálně jíst.  Děti do jídla nenutíme a nabídneme jim popřípadě jinou variantu, 
celozrnný chleba apod. HLADY JE NENECHÁVÁME. 
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CENÍK 

 
 

 
 

 
Půldenní a celodenní docházka se liší pouze cenou za stravné. 

 

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE A NEMOCI 
 

Pokud víte, že nebude vaše dítě z jakéhokoliv důvodu ve školce, odhlašte ho v aplikaci 
Školka v molbilu a uveďte důvod absence. 

Omlouváme se, ale za dobu nepřítomnosti vašeho dítěte nevracíme peníze, neboť za 
vaše dítě nemůžeme po dobu jeho nepřítomnosti přijmout na toto místo jiné dítě.   

Snažíme se chránit zdraví všech dětí a je to pro nás velmi důležité, proto prosíme, 
abyste nechávali doma děti s horečkou, silným a neustálým kašlem, se zarudlýma a 
zanícenýma očima, průjmem, zvracením, silným zeleným nebo žlutým výtokem z nosu. 
Pokud se nějaké takové symptomy objeví u dítěte během dne, budou okamžitě poslány 
domů. Pokud měly děti horečku, měly by zůstat doma alespoň jeden den po tom, co 
horečka klesla. Po neštovicích lékaři doporučují jít do kolektivu, až se odloupnou 
všechny pupínky. Při výskytu vší v rodině děti zůstávají doma nejméně dva dny po 
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provedení příslušných opatření. Uvědomte si prosím, že Pedikulóza (přítomnost živých 
vší) je považována za infekční onemocnění. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu 
šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají 
jejich rodiče.  

Vaše děti jsou nemocí vždy oslabené, a i když chápeme Vaši potřebu jít do zaměstnání, 
jsou to Vaše a následně děti ostatních rodičů, kteří tím trpí. 

Pokud dostane vaše dítě nějakou infekční nemoc (neštovice, zarděnky apod.), prosíme, 
informujte o tom neprodleně lektory, abychom mohli varovat ostatní rodiče. 

Děkujeme, že jste ohleduplní a zodpovědní ke zdraví ostatních dětí. 
 
 
STRAVA 
V našem zařízení poskytujeme dopolední,  odpolední svačinu a oběd. Strava se platí 
zvlášť ke školnému, není v něm tedy započítaná.  

Je možné nosit vlastní oběd, SVAČINY SE VŠAK PLATÍ VŽDY, protože jsou dětem nabízeny 
formou švédských stolů prakticky po celý den docházky. Svačiny nejsou předmětem vyúčtování 
obědů. 
 
Jídlo je jedno z nejdůležitějších témat, které řeší dříve či později všichni rodiče. Pečlivě 
jsme pro vás vybrali dodavatele kvalitní dětské stravy - obědovou stravu k nám dodává 
společnost Bionea. Jsme pro Vás schopni zajistit jakýkoliv typ stravy: pro alergiky, 
celiaky, vegetariány. Společnost Bionea má za cíl aby pokrmy byly nejen zdravé, ale aby 
také chutnaly. Vaří z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. 
Používají spíše zeleninu a bylinky. Krom tradičních surovin zařazují do jídeníčku i 
(ne)tradiční suroviny jako bulgur, pohanku, jáhly, tak aby jídlo bylo pestré. Svačinky mají 
děti k dispozici dopoledne i odpoledne, a to minimálně 2 druhy pokrmů a vždy je k 
dispozici ovoce a zelenina.  
 
Cena: 15 Kč svačina dopolední, 75 Kč oběd, 15 Kč svačina odpolední, celkem 105 Kč (cena 
stravného může být upravena dle aktuálních cen od dodavatele stravy a tím se může 
navýšit školné) 
 
V případě absence dítěte a VČASNÉ OMLUVY (24 HODIN DOPŘEDU, OMLUVY ZA 
NEPŘÍTOMNOST V PONDĚLÍ JE TŘEBA UDĚLAT DO 13:00 V PÁTEK) v docházkovém systému, 
se peníze za jídlo vrací. Toto je vždy v pravidelném čtvrletním vyúčtování a částka je odečtena 
od další faktury. Pokud stravu nestihnete včas odhlásit, je možné si ji vyzvednout do vlastních 
nádob v době od 12:45 do 13:15 hodin. 
 

Dbáme na pitný režim – děti mají vždy k dispozici vodu s citronem nebo bez a čaj. Mohou 
si vodu nalévat a pít ze skleniček. Pečlivě také sledujeme různá omezení ve stravě a 
alergie dětí uvedené v informacích o dítěti. 
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Při stolování učíme děti samostatnosti, sebeobsluze a nezávislosti. Děti do jídla 
nenutíme, snažíme se aby vždy ochutnali, než jídlo odmítnou. Tím, že si děti nandávají 
sami je učíme k zodpovědnosti, to co si nandáš je třeba sníst, abychom jim k tomu 
pomohli, máme pravidlo, že si nandáváme prvně méně a pak si jdeme přidat. Veškeré 
stravovací záležitosti řešíme individuálně s rodiči. 
 
 

 

 

 
KOMUNIKACE  A DŮVĚRA S RODIČI JE PRO NÁS VELMI DŮLEŽITÁ A KLÍČOVÁ, ABYCHOM 
MOHLI NEUSTÁLE ZKVALITŇOVAT NAŠE SLUŽBY. PROTO JSME RÁDI ZA JAKÉKOLI 
PODNĚTY A ZPĚTNOU VAZBU.  RÁDI SI OD VÁS VYSLECHNEME   NEJEN   VŠE   POZITIVNÍ, 
ALE   I   VŠECHNO TO, CO BYCHOM MOHLI DĚLAT JEŠTĚ LÉPE :)  
NEJEN U DĚTÍ PLATÍ HESLO “CHYBA JE TVŮJ PŘÍTEL”. 
 
Děkujeme a těšíme se na Vás. 
 
 
Janka Beranová & Tým MANDALA MONTESSORI  
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