
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Spolek Hůrka Kutná Hora zřizuje Školu a Klub Hůrka (dále též „Škola“ a „Školka“). Škola
Hůrka poskytuje výchovu a vzdělávání dětem mladšího školního věku. Školka Hůrka poskytuje
výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku (3-6 let). 

Tento provozní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
navštěvujících Školu a Školku Hůrka a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky
Školy a  Školky Hůrka.  Provozní  řád  je  závazný  pro  pracovníky Školy a  Školky Hůrka  a  pro
zákonné zástupce dětí, které navštěvují Školu nebo Školku.

II.
ZÁKLADNÍ A KONTAKTNÍ INFORMACE

Zřizovatel:
Spolek Hůrka Kutná Hora
sídlo: Palackého náměstí 320, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora
IČO: 05053269
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 65570

kontaktní telefon:  +420777556282
email: info@zshurka.cz, vodova@zshurka.cz
web: www.zshurka.cz

bankovní spojení:
č.ú.: 115-2782590277/0100

III.
PROSTORY A PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLKY HŮRKA

Výchova a vzdělávání ve Škole a Školce Hůrka bude ve školním roce 2016/2017 probíhat v
pronajatých prostorách v Kutné Hoře, v I. NP (v budově bez čp/če) postavené na pozemku parc. č.
1402/2, v k.ú. Kutná Hora (administrativní budova vlevo od vjezdu do areálu z ulice Vocelova č.
394).  V  odpoledních  hodinách  též  na  zahradě  na  adrese  Lorecká  35  Kutná  Hora  (dále  též
„Zahrada“). V rámci programu výchova a vzdělávání ve Škole a Klubu Hůrka budou děti též často
vyrážet „do terénu“ (např. do lesa, divadla, galerie apod.).

IV.
 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLY A ŠKOLKY HŮRKA

Škola Hůrka
Pro školní rok 2016/2017 je kapacita Školy Hůrka 12 dětí. Vzdělávání bude ve školním roce

2016/2017 probíhat v jedné smíšené třídě dětí předškolních a dětí prvního a druhého ročníku. 
Rodič (rodiče), který má zájem, aby jeho dítě (děti) bylo vzděláváno ve Škole Hůrka, vyplní

písemnou přihlášku dítěte, která je k dispozici na webových stránkách www.zshurka.cz. Vyplněnou
a podepsanou přihlášku rodiče doručí na adresu Školy nebo předá členovi rady Spolku Hůrka Kutná
Hora  nebo  zašle  elektronicky na  adresu  info@zshurka.cz. Po  obdržení  přihlášky budou  rodiče
informováni o termínu zápisu.
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Kritéria a podmínky přijetí dítěte do Školy Hůrka:
 Přednostně přijímáme děti ze Školky Hůrka
 Uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči, soulad dané rodiny s principy školky, 
 Genderové a věkové vyvážení třídy Školy, 
 Pořadí podané přihlášky;

O přijetí/nepřijetí dítěte do Školy Hůrka rozhodne rada Spolku Hůrka Kutná Hora do 21 dní
od zápisu. Na přijetí dítěte není právní nárok.

Pokud bylo dítě přijato ke vzdělávání ve Škole Hůrka, rodiče dvakrát vyplní a podepíší tyto
dokumenty:
- Přihláška ke členství ve Škole a Klubu Hůrka, případně ke členství ve Spolku
- Smlouva o poskytování základního vzdělávání 
- Prohlášení o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích a dalších omezeních
- Seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte
Tyto  dokumenty  rodiče  odevzdají  nejpozději  na  úvodní  informační  schůzce  před  zahájením
docházky dítěte do Školy.

Školka Hůrka
Pro školní rok 2016/2017 je kapacita Školky Hůrka 18 dětí. 
Rodič (rodiče),  který  má zájem,  aby jeho dítě  (děti)  bylo vzděláváno ve Školce  Hůrka,

vyplní  písemnou přihlášku dítěte,  která  je  k  dispozici  na webových stránkách  www.zshurka.cz.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku rodič doručí na adresu Školky nebo předá členovi rady Spolku
Hůrka  Kutná  Hora  nebo  zašle  elektronicky  na  adresu  info@zshurka.cz.  Po  obdržení  přihlášky
budou rodiče informováni o termínu zápisu.

Kritéria a podmínky přijetí dítěte do Školky Hůrka:
 Volná  kapacita,  věk  dítěte,  zdravotní  stav  a  psychosociální  zralost  (Děti  přijímáme  v

průběhu celého školního roku, zpravidla se jedná o děti ve věku 3-6 let.)
 Přednostně jsou přijímáni sourozenci dětí docházejících do školky či školy Hůrka, 
 Uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči, soulad dané rodiny s principy školky, 
 Genderová vyváženost skupiny,
 Pořadí podané přihlášky;

O přijetí/nepřijetí dítěte do Školky Hůrka rozhodne rada Spolku Hůrka Kutná Hora do 21
dní od zápisu. Na přijetí dítěte není právní nárok.

Pokud bylo dítě přijato ke vzdělávání ve Školce Hůrka, rodiče dvakrát vyplní a podepíší tyto
dokumenty:
- Přihláška ke členství ve Škole a Klubu Hůrka, případně ke členství ve Spolku
- Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání 
- Prohlášení o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích a dalších omezeních
- Seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte
Tyto  dokumenty  rodiče  odevzdají  nejpozději  na  úvodní  informační  schůzce  před  zahájením
docházky dítěte do Školky.

V.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLKY HŮRKA

Škola Hůrka
Skupinu dětí ve Škole Hůrka bude dopoledne od pondělí do pátku provázet jeden hlavní

pedagog s vysokoškolským pedagogickým vzděláním.
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Skupinu  dětí  ve  školní  družině  budou  od  pondělí  do  pátku  provázet  tři  průvodci
(vychovatelé).

Školka Hůrka 
Skupinu dětí ve Školce Hůrka bude od pondělí do středy provázet jeden hlavní průvodce.

Dopoledne bude skupinu dětí ve Školce Hůrka provázet též jeden asistent hlavního průvodce. V
odpoledním programu dojde často k propojení obou skupin dětí ze Školy a Školky a provázet je
bude vychovatel ze školní družiny a hlavní průvodce ze Školky.

VI.
DENNÍ REŽIM

Škola Hůrka

Výuka ve Škole Hůrka probíhá od pondělí do pátku, vždy od 8.30 hod. do 12.00 hod. Školní
družina je otevřena od 7.30 hod. do 8.20 hod. a od 12.00 hod. do 16.30 hod. (po-st), od 12.00 do
16.00  hod.(čt  –  pá).  Rodič  (rodiče),  příp.  jiná  pověřená  osoba  předává  dítě  pedagogovi  nebo
vychovateli,  příp. jinému pracovníkovi Školy v prostorách Školy. 

V případě společných výletů,  kulturních akcí apod. budou rodiče předem informováni o
místě a čase předání dítěte. 

Při  ranním předávání  dítěte  rodič informuje přebírajícího pracovníka Školy o důležitých
okolnostech spojených se stavem dítěte. Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit
fyzickou či psychickou pohodu dítěte či jiných dětí při pobytu ve Škole. 

Rodič  příp.  jiná  osoba  předává dítě  dostatečně  vybavené s  ohledem na  aktuální  počasí,
potřeby dítěte a plán dne.

Přebírající pracovník Školy může odmítnout dítě převzít, pokud usoudí, že dítě není zdravé
(např. silně kašle, má teplotu apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve Škole
(teplota,  zvracení,  bolest  břicha  apod.),  budou  rodiče  telefonicky  informováni  a  vyzváni  k
vyzvednutí  dítěte.  V akutních  případech  bude  zavolána  rychlá  záchranná  služba,  rodiče  budou
okamžitě telefonicky informováni.

Cca v 10.00 hod. (v závislosti na programu dne) budou mít děti přestávku na svačinu.
Škola  zajišťuje  stravování  dětí  formou dovozu obědů.  Od 12.00 hod.  Do 12.30 hod.  je

přestávka na oběd. Rodiče příp. jiná pověřená osoba mají možnost vyzvednout si dítě po obědě do
13.30 hod. v prostorách Školy. 

V odpoledním programu ve školní družině se děti přesunou zpravidla na Zahradu, v případě
nepřízně počasí zůstávají děti v prostorách Školy.

Odpoledne si rodič či jiná oprávněná osoba vyzvedává dítě od 15.00 hod. do 16.00 hod.(po-
st), od 15.00 do 16.00 (čt-pá) a to na Zahradě nebo v prostorách Školy. Při ranním předávání dítěte
přebírající pracovník Školy informuje osobu, která dítě předává, o místě vyzvednutí dítěte. Dítě
bude předáno pouze rodiči nebo oprávněné osobě dle Seznamu osob oprávněných k vyzvedávání
dítěte (viz výše).

V  případě,  že  dítě  bude  v  rámci  odpoledního  programu  navštěvovat  zájmový  kroužek
(kroužky), bude vyzvedávání dítěte upraveno individuálně.

V případě společných výletů, kulturních akcí apod. budou rodiče o místě a čase vyzvednutí
dítěte vždy předem informováni.

V případě plánované absence dítěte  ve Škole je  rodič povinen tuto absenci  a  její  délku
nahlásit  předem  telefonicky,  mailem  či  osobně,  nejpozději  do  16.00  hod.  dne  předcházejícího
plánované absenci.

V případě neplánované absence dítěte ve Škole, např. z důvodu nemoci, je rodič povinen
tuto absenci a její předpokládanou délku nahlásit telefonicky nejpozději do 8.30 hod. prvního dne
absence.



V odpoledních  hodinách  mohou  děti  navštěvovat  zájmové  kroužky,  jejich  nabídku,  čas
konání a výši úhrady zveřejní Škola do konce září 2016.

Školka Hůrka

Provoz Školky Hůrka je od pondělí do středy, vždy od 8.00 hod.(V případě potřeby mohou
rodiče dětí využít ranní družinu školy v době od 7.30 do 8.00 hod.). Rodič, příp. jiná osoba předává
dítě  průvodci  nebo  asistentovi, příp.  jinému  pracovníkovi  Školky nejpozději  do  8.15  hod.  v
prostorách Školky. 

V případě společných výletů,  kulturních akcí apod. budou rodiče předem informováni o
místě a čase předání dítěte. 

Při ranním předávání dítěte rodič informuje  přebírajícího pracovníka Školky  o důležitých
okolnostech spojených se stavem dítěte. Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit
fyzickou či psychickou pohodu dítěte či jiných dětí při pobytu v Klubu. 

Rodič  příp.  jiná  osoba předává dítě  dostatečně  vybavené s  ohledem na  aktuální  počasí,
potřeby dítěte a plán dne. Přebírající pracovník Školky může odmítnout dítě převzít, pokud usoudí,
že dítě není zdravé (např. silně kašle, má teplotu apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění
během  pobytu  ve  Školce  (teplota,  zvracení,  bolest  břicha  apod.),  budou  rodiče  telefonicky
informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná
služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

Cca v 10.00 hod. (v závislosti na programu dne) budou mít děti přestávku na svačinu.
Školka zajišťuje stravování dětí  formou dovozu obědů. Od 12.00 hod. Do 12.30 hod. je

přestávka na oběd. Rodiče příp. jiná pověřená osoba mají možnost vyzvednout si dítě po obědě do
13.00 hod. v prostorách Školky. 

V  odpoledním  programu  ve  Školce  se  děti  přesunou  zpravidla  na  Zahradu,  v  případě
nepřízně počasí zůstávají děti v prostorách Školky.

Odpoledne si rodič či jiná oprávněná osoba vyzvedává dítě od 15.00 hod. do 16.30 hod.(po-
st), od 15.00 do 16.00 (čt-pá)  a to na Zahradě nebo v prostorách Školky. Při ranním předávání
dítěte přebírající pracovník Školky informuje osobu, která dítě předává, o místě vyzvednutí dítěte.
Dítě  bude  předáno  pouze  rodiči  nebo  oprávněné  osobě  dle  Seznamu  osob  oprávněných  k
vyzvedávání dítěte (viz výše).

V  případě,  že  dítě  bude  v  rámci  odpoledního  programu  navštěvovat  zájmový  kroužek
(kroužky), bude vyzvedávání dítěte upraveno individuálně.

V případě společných výletů, kulturních akcí apod. budou rodiče o místě a čase vyzvednutí
dítěte vždy předem informováni.

V případě plánované absence dítěte ve Školce je rodič povinen tuto absenci a její délku
nahlásit  předem  telefonicky,  mailem  či  osobně,  nejpozději  do  16.00  hod.  dne  předcházejícího
plánované absenci.

V případě neplánované absence dítěte ve Školce, např. z důvodu nemoci, je rodič povinen
tuto absenci a její předpokládanou délku nahlásit telefonicky nejpozději do 8.30 hod. prvního dne
absence.

V odpoledních  hodinách  mohou  děti  navštěvovat  zájmové  kroužky,  jejich  nabídku,  čas
konání a výši úhrady zveřejní Škola do konce září 2016.

VII.
STRAVOVÁNÍ

Škola a Školka zajišťuje stravování dětí formou dovozu obědů. 
Dopolední a odpolední svačiny zajišťují dětem rodiče a děti si je vhodně zabalené přinesou s



sebou ráno do Školy či Školky. Označené svačiny je možno v průběhu dne uchovat v lednici v
prostorách Školy a Školky.

Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla a je denně dovážen. Obědy se dětem podávají v
prostorách Školy a Školky ihned po dovezení. 

Obědy platí rodiče vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující, a to převodem na účet
Spolku uvedený shora. V případě absence dítěte ve Škole nebo Školce, která je nahlášena až první
den absence ráno, není již možné oběd odhlásit, ale rodiče nebo pověřená osoba si mohou oběd
vyzvednout  v  prostorách Školy a  Školky.  Odhlášené  obědy se vyúčtují  vždy na  konci  pololetí
(tj.leden, červen). 

V prostorách Školy a Školky je dětem zajištěn pitný režim (pitná voda, čaj). Dítě si též ráno
přinese lahev či termosku s vhodným nápojem, kterou využije v dopoledním, resp. odpoledním
programu a kterou je možno v případě potřeby doplnit.

Škola a Školka při zajišťování obědů dbá na zásady zdravého stravování.

VIII.
FINANCE

Rodiče dítěte, které je ve školním roce 2016/2017 vzděláváno ve Škole nebo Školce, jsou
povinni platit členské příspěvky Spolku Hůrka Kutná Hora ve výši 3.500,-Kč měsíčně za každé
dítě, a to od září  2016 do června 2017. Měsíční členské příspěvky jsou splatné na účet Spolku
Hůrka Kutná Hora nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Variabilním symbolem je rodné
číslo dítěte bez lomítka.

Rodiče jsou dále povinni dále uhradit nutné školní pomůcky a výdaje spojené s účastí dětí na
kulturních a jiných akcích (vstupné, jízdné apod.) a úhradu za navštěvované zájmové kroužky.

IX.
VYBAVENÍ DĚTÍ PRO POBYT VE ŠKOLE A ŠKOLCE

Vybavení dětí pro pobyt ve Škole a Školce zajišťují rodiče. První den docházky do Školy
nebo  Školky  si  dítě  přinese  přezůvky  a  náhradní  oblečení  (spodní  prádlo,  ponožky,
kalhoty/tepláky/leginy/punčochy,  triko/mikina).  Náhradní  oblečení  podle  potřeby  doplňuje  a
vyměňuje rodič. Děti, které budou navštěvovat Školku, si též přinesou pyžamo (resp. oděv vhodný
k odpočívání), deku a polštářek  včetně povlečení. Praní pyžamka a ložního prádla zajišťují podle
potřeby rodiče.

Ráno přichází dítě do Školy/Školky vybavené batůžkem, ve kterém má lahev/termosku s
pitím,  svačinu,  pláštěnku,  náhradní  ponožky  či  punčochy,  spodní  prádlo,  látkový  kapesník.  S
batůžkem bude dítě odcházet na Zahradu či do terénu. Vybavení batůžku doplňují podle potřeby
rodiče.

Rodiče berou na vědomí,  že děti  budou pobývat často venku, proto jsou povinni zajistit
dítěti oblečení a vybavení podle aktuálního počasí. 

Rodiče žádáme, aby na začátku školního roku poskytli pro potřeby dětí ve Škole a Školce na
každé dítě: 1 balení toaletního papíru (4 ks), jedno balení papírových kapesníčků (10 ks), jedno
balení papírových ubrousků, jedno tekuté mýdlo (250 ml v náhradním balení).

X.
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok začíná 1. září 2016 a končí 30. června 2017. Vzdělávání ve Škole Hůrka probíhá
od pondělí do pátku, vzdělávání ve Školce Hůrka probíhá od pondělí do středy. Ve dny státních



svátků vzdělávání ve Škole ani Školce neprobíhá.

Vzdělávání ve Škole neprobíhá o prázdninách, které jsou stanoveny takto: 

26.10.2016 – 27.10.2016 – podzimní prázdniny
23.12.2016 – 2.1.2017 – vánoční prázdniny
3.2.2017 – pololetní prázdniny
20.2.201 – 26.2.2017 – jarní prázdniny
13.4.2017 – 14.4.2017 – velikonoční prázdniny
1.7.2017 – 1.9.2017 – hlavní prázdniny

Spolek  Hůrka Kutná  Hora si  dále  vyhrazuje  právo vyhradit  až  5 dní  ve školním roce pro tzv.
ředitelské volno.

Vzdělávání ve Školce neprobíhá o prázdninách, které jsou stanoveny takto: 
23.12.2016 – 2.1.2017 – vánoční prázdniny
1.7.2017 – 1.9.2017 – hlavní prázdniny

V době hlavních prázdnin je docházka dětí řešena formou tzv. příměstských táborů. Nabídka bude
zvěřejněna na webových stránkách www.zshurka.cz v průběhu měsíce května 2017. Provoz táborů a
kritéria/podmínky přijímání dětí budou upraveny v samostatném dokumentu. 

XI.
RODIČOVSKÉ SCHŮZKY, KONZULTACE

Úvodní schůzka pro rodiče dětí, které budou navštěvovat Školu nebo Školku, se uskuteční v
posledním týdnu v srpnu 2016, o konkrétním termínu budou rodiče včas informováni. 

Rodičovské  schůzky  se  konají  minimálně  jednou  za  tři  měsíce,  o  termínu  a  programu
schůzky budou rodiče včas informováni. 

Individuální konzultaci je možné sjednat s příslušným pedagogem nebo průvodcem.

V Kutné Hoře dne 1.7. 2016        Spolek Hůrka Kutná Hora


