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Mateřská škola Moudré hraní o.p.s. 

Montessori MŠ Elipsa 

 

Soukromá mateřská škola Moudré hraní o.p.s. (Mateřská škola Elipsa – dále jen Mš Elipsa) je 

mateřskou školou, která poskytuje vzdělání dětem předškolního věku. Rodičům a jejich dětem nabízí 

vzdělávací program založený na základech Montessori pedagogiky. 

Vzdělávací program je stanovován jako koncept celé MŠ Elipsa, který pro období 2018 – 2019 nese 

název Montessori školka Elipsa. Zákonný zástupce svým podpisem Přihlášky stvrzuje, že zaměstnanci 

MŠ Elipsa mohou během účasti na Vzdělávacím programu pořizovat fotografie a jiné audiovizuální 

záznamy, které MŠ Elipsa může zveřejnit za účelem své propagace. Má právo toto označením v 

Přihlášce odmítnout. 

Přijímání dětí do MŠ Elipsa 

Do MŠ Elipsa jsou přijímány děti v průběhu celého roku, pokud to dovoluje kapacita školky. Je-li 

kapacita školky naplněna, má zájemce právo být zařazen do seznamu čekatelů. Do MŠ Elipsa jsou 

přijímány děti zpravidla starších 3 let. Výjimka je možná po individuální dohodě s vedením MŠ Elipsa. 

Podmínkou přijetí dítěte do Vzdělávacího programu je kompletní vyplnění a stvrzení Přihlášky 

zákonným zástupcem a zástupcem MŠ Elipsa. Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné doložit zdravotní stav 

dítěte (alergie, léky), potvrzením od lékaře. Zákonný zástupce je povinen oznámit veškeré změny 

údajů uvedených v Přihlášce, zejména kontaktní údaje o zdravotním stavu dítěte. 

 

Provoz MŠ Elipsa 

Provozní doba MŠ Elipsa je od 7:00 hod do 16:30 hod. Děti se scházejí do 8:30 hod. Zákonní zástupci 

mohou  děti vyzvedávat v době od 12:30 do 13:00 a od 15:00 do 16:30 hod, cca 15 minut před 

ukončením pracovní doby zaměstnanců. Individuálně v jiném čase po předchozí domluvě a za 

takových podmínek, aby nebyl narušován polední klid ostatních dětí. 

Orientační časový harmonogram: 

7,00-8,00 scházení dětí 

8,00-8,30 snídaně-svačina 



7,00-10,00 práce s Montessori materiálem, angličtina dle rozvrhu 

10,00 Elipsa – blok společné práce, jóga, tvořivé činnosti 

10,30-12,00 příprava na pobyt venku, pobyt venku, doba je přizpůsobena dle počasí 

12,00-13,00 oběd, příprava na spánek, dopolední vyzvedávání dětí 

12,30-15,00 odpočinek, spánek, čtení příběhů a pohádek, poslech ukolébavek 

15,00-15,00 svačina 

15,00-16,30 rozcházení dětí, hra, pobyt na hřišti 

 

Převzetí a vyzvedávání dítěte 

Do MŠ Elipsa přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě 

pověřené osoby. Zákonný zástupce předává učitelce dítě svlečené, přezuté a připravené k pobytu ve 

školce. Donese-li dítě do školky vlastní hračky, zanechá je v šatně. Rodiče jsou povinni do MŠ Elipsa 

předat dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci či nachlazení. MŠ Elipsa má právo v opačném případě 

dítě nepřevzít. Pokud rodič nebo zákonný zástupce pověří jinou osobu k vyzvedávání dítěte, je 

povinen tuto osobu jmenovitě uvést do Přihlášky. 

 

Potřebné vybavení dítěte 

Děti v MŠ Elipsa potřebují: Přezůvky, oblečení na ven i na nepříznivé počasí (pláštěnku, holinky), 

oblečení na pobyt ve školce, náhradní oblečení, pyžamko, kartáček na zuby a zubní pastu. Všechny 

věci je vhodné podepsat. 

 

Zajištění bezpečnosti dětí 

V Montessori pedagogice vedeme děti k samostatnosti a víme, že samostatnost je předpokladem pro 

v životě tolik potřebnou sebeúctu. Je však třeba brát v úvahu i určitá rizika, která mohou nácvik 

samostatnosti provázet. Děti jsou ve školce pod stálým dozorem učitelek, které samozřejmě 

maximum možných rizik eliminují. Žádáme Vás tímto o souhlas, že Vaše dítě ve školce: 

-používá skleněné misky na polévku a skleničky 

-myje si samo skleněné a keramické nádobí 

-ke krájení používá nůž nebo škrabku na zeleninu 

-při práci s Montessori pomůckami používá malé nebo ostré předměty (luštěniny, malé dílky 

stavebnic, špendlíky). 



Děti jsou ve školce pod stálým dozorem učitelek, které samozřejmě maximum možných rizik 

eliminují. 

 

Stravování dětí 

Strava je zajišťována přípravou jídel a studených pokrmů v prostorách MŠ Elipsa podle zásad 

zdravého stravování z čerstvých a zdravých surovin. Je-li dítě přítomno v mateřské škole, vždy se 

stravuje. Do MŠ je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýkoliv potravin a tekutin zejména 

vlastních svačin. Výše stravného je stanovena aktuálním ceníkem MŠ Elipsa. Stravné je splatné vždy 

zpětně podle počtu odchozeních dní. Zrušení objednávky stravy je nutné nahlásit nejpozději ráno 

v den odběru do 8:00 hodin.  Pokud nebude oběd odhlášen včas, bude započítán do odchozených 

dní. Zákonný zástupce je povinen uvést v Přihlášce speciální dietu dítěte nebo další omezení stravy.  

 

Výše a platby školného, omlouvání dětí 

Školné je stanoveno vždy na školní rok. Platba za školné slouží k úhradě fixních nákladů provozu. 

Zaplacené školné se nevrací. Školné je splatné vždy měsíčně. Školné se platí po celou dobu provozu 

MŠ Elipsa. Platba za školné se hradí na účet, vedený u Fio banky – číslo účtu: 2800280601/2010 pod 

variabilním symbolem zpravidla datum narození dítěte, který je uveden v Přihlášce. 

Děti omlouvá zákonný zástupce do 8:00 hodin ráno na školkový telefon s číslem 739 504 535, 

neomluvený den propadá. 

 

Ukončení účasti programu 

Vedení MŠ Elipsa může, po předchozím upozornění, rozhodnout o ukončení účasti na Vzdělávacím 

programu MŠ elipsa jestliže: 

- se  dítě bez omluvy nedostaví po dobu delší než dva týdny 

zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školky 

- ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení 

- je zákonný zástupce v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči MŚ Elipsa více jak 30 dní 

- ze strany zákonného zástupce dítěte je možné ukončit účast na Vzdělávacím programu 

kdykoli s měsíční výpovědní lhůtou 

 

Omezení nebo přerušení provozu MŠ Elipsa 

Provoz MŠ Elipsa je celoroční. Pokud vedení MŠ Elipsa rozhodne o uzavření školky, uvědomí o tom 

rodiče, neprodleně po tom, co se o důvodech k uzavření školky dozví (opravy, rekonstrukce, nemoc). 

Provoz MŠ Elipsa je přerušen zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci a 

v období státních svátků 

 



Závěrečné ustanovení 

Zákonný zástupce i MŠ Elipsa se zavazují usilovat o vyřešení případných sporů dohodou. 

 

V Karlových Varech dne 5. 1. 2018 

 

Za MŠ Elipsa -  Mgr. Hana Dušková, ředitelka MŠ 

 

 

Svatošská 269 (areál SOS dětské vesničky) 

Karlovy Vary – Doubí 360 07 

Tel: 739 504 535 

Email: info@mselipsa.cz 

Web: www.mselipsa.cz 
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