
Pravidla fungování školky a školy ZeMě, platná od září 2017  

Do školky přijímáme děti samoobslužné (t.j. bez plen) a samostatné ve věku 3,5 
– 6 let. Máme nastavenou dvouměsíční zkušební dobu, po jejímž uplynutí 
obdrží rodiče od průvodců̊ krátkou zprávu o fungování dítěte ve skupině̌ a 
rodiče zároveň̌ uhradí jistinu jako závazek docházky pro celý školní rok.  

Do komunitní školy vítáme školáky prvního stupně ZŠ od 6 do 12 let. 

Šestileté děti přijímáme s tím, že po posouzení jejich zralosti je zařadíme buď 

do školky, nebo školy. Na přechodnou dobu může dítě být některé dny ve 

školce a některé ve škole pro postupnou integraci.  Přestup ze školky do školy 

je možný i během školního roku po dohodě s průvodci. 
Máme nastavenou dvouměsíční zkušební dobu, po jejímž uplynutí obdrží 
rodiče od průvodců krátkou zprávu o fungování dítěte ve skupině a rodiče 
zároveň uhradí jistinu jako závazek docházky pro celý školní rok. (viz dále 
přijímání nových dětí) 
 
Harmonogram týdne i aktuální informace pro školku a školu najdete na 
webových stránkách - www.zemezeme.cz 

Stravování: Podle současných hygienických norem není možné v podmínkách 
naší lesní školky/školy veřejně̌ vydávat dětem obědy. Vznikla tedy volná 
iniciativa rodičů̊, která obědy dobrovolně̌ zajišťuje. Veškerá zodpovědnost za 
stravování je tímto v rukách rodičů̊.  

Vyhrazujeme si právo některé dny uspořádat program celodenní bez zastávky v 
našem zázemí a tudíž dětem neposkytnout teplý oběd. Vždy tak jednáme s 
ohledem na kondici dětí a průvodce se vždy postarají, aby žádné dítě̌ 
nehladovělo a mělo dostatek tekutin.  

Seznam doporučeného vybavení dětí naleznete na webových stránkách. 

Před nástupem do školky pošlou rodiče emailem zeme.skolka@gmail.com 
koordinátorovi pro komunikaci s rodiči vyplněný dotazník, kde je uveden 
seznam osob s tel. kontakty, které budou dítě̌ pravidelně̌ vyzvedávat.  

Před nástupem do školy pošlou rodiče emailem skola.zeme@gmail.com 
koordinátorovi pro komunikaci s rodiči vyplněný dotazník, kde je uveden 
seznam osob s tel. kontakty, které budou dítě̌ pravidelně̌ vyzvedávat.  



Tyto seznamy budou k dispozici průvodcům. V případě̌, že bude dítě̌ 
vyzvedávat někdo jiný než osoby uvedené na seznamu, je potřeba informovat 
o tom včas průvodce a připojit tel. kontakt na tuto osobu.  

Docházkový systém 

Od září 2016 je v provozu automatizovaný systém hlášení absencí a náhrad - 
Picktime. Návod užití na webových stránkách v sekci docházka 

Prosíme, hlaste včas absenci Vašeho dítěte. Plánované a dlouhodobé změny v 
docházce je potřeba hlásit v časovém předstihu. 

Při příjezdu vlaku zpět do Prahy je potřeba vyzvedávat své dítě̌ včas, v případě̌ 
zpoždění je nutné informovat telefonicky průvodce. Při zpoždění delším než 10 
min hradí rodiče rovnou průvodci na ruku 100 Kč ̌a za další čas hlídání 
průvodcům za každou započatou půlhodinu 100kč.  

Školkovné a školné 

Aktuální informace k platbám pravidelného školkovného a školného a školního 
a školkového fondu jsou na webových stránkách. 

• Pomocné práce na zvelebení společného prostoru na vypsaných brigádách:- 
10 hod. práce na rodinu/ za školní rok, nebo příspěvek 1000Kč do rozpočtu. 
Splatnost ve dvou splátkách dle odpracovaného vždy na konci prvního a na 

konci druhého pololetí.    

• Aktuální kontakty na průvodce a důležité osoby rovněž k nalezení na 
webových stránkách. 

• Povinností rodičů je aktivně se zajímat o dění a informace spojené s 
chodem školky a školy. Vítáme rodiče, kteří jsou ochotni podílet se na 
rozkvětu ZeMě.  


