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Kindergarten- und Hausordnung 
 
1. Aus hygienischen Gründen ist der Zutritt in die Gruppenräume mit Straßenschuhen 

untersagt 
2. Der Kindergartenbesuch hat regelmäßig zu erfolgen. Die Nichtanwesenheit des Kindes ist 

vorab zu melden, spätestens jedoch am Tag der Abwesenheit bis 9.00 h Tel. 01/7133188-19. 
Die Eltern oder deren Bevollmächtigte müssen das Kind der Kindergartenpädagogin 
übergeben, beim Abholen ist der Vorgang umgekehrt. Das Kind kann nicht ohne Begleitung 
in den Kindergarten kommen, noch diesen alleine verlassen 

3. Hat das Kind eine infektiöse Kinderkrankheit, so besteht die Verpflichtung dies im 
Kindergarten zu melden 

4. Das Kind gehört nur in gesundem Zustand in den Kindergarten – ohne Medikamente 
5. Der Kindergarten wird vom Schularzt betreut, der eine Vorsorgeuntersuchung der Kinder 

durchführt 
6. Öffnungszeiten Montag – Donnerstag 7.30 – 17.30 h 

 Freitag 7.30 – 17.00 h 
an schulfreien Tagen Montag – Freitag 7.30 – 16.00 h 
Das Kind muss zur vereinbarten Zeit abgeholt werden (lt. Betreuungsvertrag).  
Wird das Kind nicht rechtzeitig abgeholt, wird individuell nachverrechnet. 
In der Zeit zwischen 12.30 – 14.00 h ist Mittagsruhe (nicht abholen). Die Vorschulkinder 
können sich in dieser Zeit auch außerhalb des Gebäudes aufhalten (es ist notwendig sich mit 
der Kindergartenpädagogin abzusprechen). Kann das Kind nicht rechtzeitig abgeholt 
werden, ist der Kindergarten rechtzeitig zu informieren 

7. Zahltag für das Essen und den Betreuungsbeitrag ist immer Anfang des Monats. (Aushang 
beachten). Zahltag bitte Aushang beachten. 

8. Ein sauberes Bettzeug einmal im Monat mitgeben. Die Kindergartenkinder benötigen eine 
Reservekleidung 

9. Den Kindern keine Spielsachen von zu Hause mitgeben 
10. Roller, Skateboards, Räder, usw. sind abgesperrt und auf eigenes Risiko ausschließlich im 

Schulhof aufzubewahren. Am Ende des Unterrichtstages werden sie wieder nach Hause 
mitgenommen. 

11. Alle Veranstaltungen des Kindergartens werden auf der Informationstafel bekanntgegeben. 
Bitte immer lesen!  
Die Eltern sind verpflichtet alle Änderungen zu melden. (Adresse, Telefon) 
Die Eltern müssen auf ihrem Mobiltelefon immer erreichbar sein (in der Zeit in der sich das 
Kind im Kindergarten aufhält). 
Die Eltern beteiligen sich finanziell an verschiedenen Veranstaltungen und respektieren die 
Entscheidungen der Kindergartenpädagogen betreffend der Teilnahme ihres Kindes an 
diesen Veranstaltungen. Zweijährige Kinder sind von den Veranstaltungen ausgenommen 

12.  Die Eltern sind verpflichtet den Besuch des Kindergartens für die Ferien und die schulfreien 
Tage für das 1. Halbjahr bis Ende Oktober und für das 2. Halbjahr (inkl. Sommerferien) bis 
Ende Jänner zu melden 

13. Als Vertreter des Kindergartens werden zwei Elternvertreter in den Elternverein gewählt 

 Direktion des Kindergartens 
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Vnitřní řád mateřské školy 
1. Z hygienických důvodů nevstupovat s obuví do jednotlivých tříd mateřské školy 
2. Děti mají docházet do mateřské školy pravidelně. Nepřítomnost dítěte je nutné ohlásit 

předem, nejpozdějí však v den nepřítomnosti do 9.00 hod. tel. 01/7133188-19. Dítě musí 
být předáno učitelce rodiči nebo jimi zmocněným zástupcem, při odchodu je postup 
opačný. Dítě nemůže samo do mateřské školy přicházet, ani z ní odcházet 

3. Má-li dítě některou z dětských infekčních nemocí, jsou rodiče povinni toto oznámit do 
mateřské školy 

4. Dítě patří do mateřské školy úplně zdravé – bez léků 
5. Do mateřské školy dochází školní lékař, který provádí preventivní prohlídku dětí 
6. Provoz mateřské školy:  pondělí – čtvrtek 7.30 –17.30 hod  

 pátek 7.30 –17.00 hod  
ve dnech školního volna pondělí – pátek 7.30 –16.00 hod 
Dítě musí být vyzvednuto v domluveném termínu (dohodnuto ve smlouvě). Není-li včas 
vyzvednuto, bude individuálně doúčtováno. 
V době od 12.30 – 14.00 hod. mají děti polední klid (nevyzvedávat). Předškoláci – 
mohou být v tuto dobu i mimo budovu (je třeba se vždy domluvit s učitelkou). Nemůže-li 
být dítě dle dohody vyzvednuto, je třeba včas zatelefonovat a informovat mateřskou 
školu. 

7. Placení obědů a režijní poplatků vždy začátkem měsíce (vždy oznámeno na nástěnce). 
8. Jednou za měsíc čisté ložní přádlo. Děti do mateřské školy potřebují náhradní oblečení 
9. Zbytečně nedávat dětem do mateřské školy hračky z domova 
10. Kolbežky, skateboardy nebo kola je povoleno skladovat během vyučovací doby pouze 

v prostoru dvora, uzamčené a na vlastní zodpovědnost. Po vyučování je dítě opět odváží 
s sebou domů. 

11. Informace o akcích mateřské školy jsou vyvěšeny na nástěnce pro rodiče, nezapomeňte 
si je vždy přečíst. 
Rodiče jsou povinni nahlásit veškeré změny (adresa, telefon) 
Mobilní telefon musí být vždy zapnutý (v době, kdy je dítě v mateřské škole). 
Rodiče se finančně podílejí na různých akcí mateřské školy a respektují rozhodnutí 
učitelky o účasti jejich dětí na těchto akcích. Dvouleté děti se těchto akcí neúčastní. 

12. Rodiče jsou povinni nahlásit prázdninový provoz a dny školního volna na 1. pololetí do 
konce října a na 2. pololetí do konce ledna. 

13. Z mateřské školy se volí dva zástupci do rodičovské rady 

 Ředitelství mateřské školy 
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