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ředitel

Povinná docházka předškoláků (děti starší pěti let) do mateřské školy
Zákonný zástupce předškoláka je povinen


zajistit, aby předškolák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,



na vyzvání vedoucí učitelky MŠ nebo učitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se výchovy, vzdělávání a chování předškoláka,



informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti předškoláka ke vzdělávání
a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, zda je předškolák
zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn,



požádat písemně o uvolnění žáka z vyučování (viz níže)



po telefonickém oznámení školky o úrazu nebo náhlém onemocnění předškoláka si
vyzvednout předškoláka ze školy a odvézt ho domů nebo ho doprovodit k ošetření
k lékaři

Povinná docházka do mateřské školy


doložit důvody nepřítomnosti předškoláka v MŠ nejpozději do 3 kalendářních dnů od
počátku nepřítomnosti předškoláka osobně, písemně, telefonicky nebo emailem; ihned po
návratu předškoláka do školky písemně doložit jeho nepřítomnost,



zákonný zástupce předškoláka musí tedy písemně potvrdit nepřítomnost předškoláka
v MŠ, omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců předškoláka. Písemnou
omluvenku předloží zákonný zástupce učitelce MŠ ihned po návratu předškoláka do
školky.



při předem známé absenci zákonný zástupce podá písemnou žádost (na webu školy, sekce
MŠ Lišov – Úřední deska) o uvolnění z MŠ učitelce MŠ (např. rodinné rekreace). Do pěti
pracovních dnů uvolňuje učitelka MŠ, nad pět pracovních dnů učitelka MŠ doporučuje,
uvolňuje ředitel školy.



odchod předškoláka z MŠ před ukončením vzdělávací činnosti je možný pouze na
základě písemné žádosti zákonných zástupců (na webu školy, sekce MŠ Lišov – Úřední
deska), kterou zákonný zástupce předškoláka předloží učitelce MŠ. V tuto dobu přebírá
právní odpovědnost za dítě zákonný zástupce (musí být součástí písemné žádosti
o uvolnění i přes osobní převzetí předškoláka)
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