Předškolka Adliswil
Školní řád platný od 25. 5. 2018

1. Smysl a účel Předškolky
Předškolka je pravidelné setkávání dětí ve věku 2-5 let, organizované spolkem Český
klub Zürich, ve spolupráci s Reformierte Kirchgemeinde Adliswil a jejich oraganizací
sdružující další Spielgruppe Chinderchile sVogelhuus (KUCKUCK Spielgruppen
Konfessionsneutral).
Předškolka se koná pravidelně, v úterý a ve čtvrtek 8:30-11:30h v Kirchgemeindehaus
im Sihltal, Kirchstrasse 4, Adliswil. Docházka je možná 1x nebo 2x týdně.
Smyslem je nabídnout dětem možnost setkávání s dalšími česky mluvícími vrstevníky
a tím je pozitivně motivovat k jejich dalšímu rozvoji v češtině.
V Předškolce propojujeme princip švýcarských Spielgruppe (volná hra s vrstevníky a
posilování sociálních dovedností) a některých prvků českých mateřských škol (vedené
aktivity směřující k rozvoji různých dovedností u dětí adekvátně věku – hrubá i jemná
motorika, grafomotorika, hudební a pohybová výchova atd.)
Principy a podmínky Předškolky jsou popsány v tomto dokumentu.

2. Zkušební lekce
Před registrací dítěte do Předškolky mají rodiče možnost domluvit si konkrétní termín
návštěvy. Při této zkušební lekci může být po celou dobu konání Předškolky přítomen
rodič i dítě. Rodiče tak mají možnost vytvořit si představu o průběhu dopoledne a
sledovat chování svého dítěte.
Zkušební lekce je bezplatná a nezávazná.
Na základě této návštěvy mohou rodiče odevzdat přihlášku dítěte do Předškolky.
Zkušební lekce je umožněna pouze jednou. Při následném nástupu dítěte do
Předškolky již dítě tráví čas ve skupině bez rodičů. Proces zvykání dítěte na nový
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kolektiv a situace bez doprovodu rodičů může trvat i několik týdnů. V tomto období
se očekává úzká spolupráce rodičů a učitelů.

3. Registrace
Přihlášením dítěte do Předškolky se rodiče zavazují k pravidelné docházce dítěte do
výuky, k hrazení poplatků s tím spojených, a k dodržení podmínek stanovených
tímto dokumentem.
Registrační podmínky:


Vyplnění online registračního formuláře



Pokud je to nutné, písemné informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, diety,
pravidelné užívání léků, atd.)

Na základě splnění registračních podmínek obdrží rodiče písemné potvrzení o přijetí
dítěte do Předškolky, včetně vyúčtování školného.
Registrací vzniká mezi rodiči a Českým klubem Zürich smluvní vztah na dobu do
konce školního roku, a podmínky stanovené tímto dokumentem se stávají oboustranně
závaznými.

4. Pojištění
Rodiče jsou zodpovědní za to, že je jejich dítě řádně pojištěno (zdravotní a úrazové
pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu).
Český klub Zürich má uzavřena všechna povinná pojištění, vztahující se k vlastnímu
provozu Předškolky.

5. Ceník a platby
PŘEDŠKOLKA:
Cena za 1 setkání (3h lekci):

30 CHF

Školné se platí na základě vystavených faktur na období srpen - prosinec, leden –
březen, duben – červenec. Za dané období je vždy vypočten konkrétní počet setkání a
uvedena data, kdy se Předškolka koná (státní svátky nebo prázdniny se neplatí).
Zaplacené školné se nevrací.

Způsob úhrady plateb:


Faktury jsou zasílány emailem elektronicky



Preferujeme platby převodem na účet



Splatnost faktury je 15 dní



Pokud z vážných provozních důvodů dojde ke zrušení konání Předškolky,

bude odpovídající částka vrácena, např. odečtena v příští faktuře


Neúčast dítěte v Předškolce není důvodem pro vrácení peněz

6. Provoz
Časy předškolky:


Školní rok 2018-19 začíná 20.8. 2018 a končí 12.7. 2019



Předškolka se koná v úterý a čtvrtek od 8:30h do 11:30h



Rodiče přivádějí dítě mezi 8:30-9:00h



Rodiče vyzvedávají dítě v 11:30h, v okamžiku příchodu rodičů, přebírá již rodič
za dítě zodpovědnost. Dřívější vyzvednutí je možné po předchozí domluvě.


Rodiče jsou dále povinni informovat učitelku, pokud se dítě nemůže
Předškolky zúčastnit - a to nejpozději v daný den do 9:00h.



Výuka se nekoná v den státního svátku



Prázdniny, kdy se výuka nekoná (shodné s prázdninami školy Adliswil)


Podzimní prázdniny: 8. - 20. 10. 2018



Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 – 5. 1. 2019



Sportovní prázdniny: 18. 2. – 2. 3. 2019



Jarní prázdniny: 22. 4. - 4. 5. 2019



Poslední lekce. 10. 7. 2019



Letní prázdniny: 15.7.-17.8. 2019

Program


Děti přichází do Předškolky mezi 8:30 a 9h. Rodiče předávají učitelce dítě
převlečené a obuté do přezůvek nebo protiskluzových ponožek.



V době příchodu do 9h probíhá volné hraní, pak začínají společné aktivity
(pořadí aktivit se obměňuje):



Společné muzicírování v kroužku s hraním na rytmické hudební nástroje,
povídáním a zpíváním písniček



Taneční a pohybová aktivita



Kreativní práce pod vedením učitele



Volné hraní, čtení pohádek



10:00h zdravá svačinka (zajišťuje Předškolka)



11:00 – 11:30h vycházka, návštěva blízkého hřiště – snažíme se vyrážet za
každého počasí



Všechny aktivity jsou založeny na dobrovolnosti - žádné dítě není nuceno
kreslit, modelovat, zpívat, tančit, atd., pokud se účastnit nechce. Struktura
výuky a následování pokynů učitele rozvíjí dovednosti dětí a připravuje děti na
docházku do dalších předškolních a školních zařízení.

7.

Oběd pro seniory

Ref. Kirchgemeinde Adliswil pořádá ve spolupráci s rodiči a vedoucími Spielgruppe
pravidelně 10x v roce oběd pro seniory.
Tato akce má charitativní charakter dobrovolné pomoci starší generaci obyvatel
Adliswilu a bez pomoci rodičů by nebylo možné jí uskutečnit. Každá Spielgruppe má
jednou v roce za úkol zajistit pomoc při vaření a servírování obědů, ve dvou
skupinách 9:00-12:30h a 12:00-15h. Každá rodina, která má dítě v Předškolce zajistí
pomoc jednoho dospělého. Přítomnost dětí na této akci není doporučena. Pro naši
českou Předškolku byl určen měsíc duben. Konkrétní datum bude vždy s dostatečným
předstihem upřesněno.

8. Odhlášení
Rodiče mohou odhlásit své dítě z Předškolky písemně s měsíční výpovědní lhůtou, s
ukončením docházky k datům 31. prosince a 31.března.
Odhlášení dítěte může proběhnout i na základě vypovězení smlouvy ze strany
organizátora, v takovém případě budou veškeré finanční přeplatky vráceny.

9. Bezpečnost


Zdraví a bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě, proto žádáme rodiče, aby
nemocné dítě do Předškolky nevodili.



Pokud dítě onemocní, či se zraní v průběhu pobytu v Předškolce, učitelka dítě
ošetří a neprodleně informuje rodiče o jeho stavu, a dohodnou jeho dřívější
vyzvednutí. Proto je nutné, aby rodiče poskytli alespoň 1 telefonní číslo, na
kterém jsou vždy dostupní, a skrze které je v případě nutnosti můžeme
kontaktovat.



Učitelka musí být informována o zdravotním stavu dětí vyžadujícím dohled,
jako jsou např. alergie, diety, medikace.



Z důvodu bezpečnosti není možné předat dítě cizí osobě, pokud nás o tom
rodiče předem neinformovali.

10. Různé


doporučujeme, aby děti nosily pohodlné oblečení a přezůvky (nebo
protiskluzové ponožky)



děti by měly mít k dispozici náhradní oblečení, a také obuv a svrchní oblečení
vhodné do deště a sněhu, ven chodíme za každého počasí



plenky zajištují pro svoje děti sami rodiče



děti do Předškolky nenosí svoje hračky z domova

