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Organizace provozu mateřské školy 
 
I. Přijímací řízení 

 
 Zápis do MŠ vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ po dohodě s MěÚ Nýrsko. O zařazení dítěte do MŠ 

rozhoduje ředitel školy ( Školský zákon 561/2004 § 34, kriteria pro přijímání dětí). Přijetí dítěte do MŠ 

ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutím o přijetí dítěte do předškolního zařízení. Při 

umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí. Mateřská škola 

může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti mohou být do mateřské 

školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. 

 

 

II. Evidence dítěte 

 
Při zápisu dítěte do MŠ předají rodiče vedoucí učitelce – Evidenční list dítěte, ve kterém je vyplněno: 

 jméno a příjmení dítěte 

 rodné číslo 

 státní občanství  

 jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte 

 místo trvalého pobytu 

 adresa pro doručování písemností 

 telefonické spojení 

 název zdravotní pojišťovny 

 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní lékař před přijetím dítěte do 

mateřské školy. Při nástupu do MŠ rodiče vyplní  Prohlášení  zákonných zástupců dítěte týkající se  

aktuálního zdravotního stavu. 

 

 Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích ( zejména místo trvalého 

pobytu a telefon ). Také vždy nahlásí každou změnu způsobu docházky. 

 

 Rodiče souhlasí s uvedením fotografií svého dítěte na webu MŠ v souvislosti s její činností.  

V opačném případě toto nahlásí u třídní učitelky. 

 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány 

státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                

k informacím. 

 

 

III.  Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

 
Provoz mateřské školy je od 6.00 – 15.30 hodin.  

 

Přízemí : I.třída     (Zajíčci) 

1.patro : II.třída   (Veverky) 
 Děti obvykle přicházejí do MŠ od 6.00 do 8.00 hodin. Z důvodu zabezpečení budovy se MŠ v 8.30 

hod. zamyká. Přivedou-li rodiče dítě později, zazvoní na učitelku, která jim odemkne a převezme dítě do 



péče. 

Děti odcházejí z MŠ 12.15 – 12.30 hod., 14.00 – 15.30 hod. 

 

 V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost 

oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu budou vedeny záznamy. 

Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že 

nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může 

dojít i k ukončení docházky dítěte do školy. 

 

 Rodiče omlouvají děti tentýž den nejpozději do 8.00 hod. osobně nebo telefonicky na číslo telefonu 

376 571 294. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky. 

 

 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto 

skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. 

 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou rodiče 

telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

 

 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení jeho nemoci a souhlas 

lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

Pokud je nepřítomnost dítěte dlouhodobější ( např.pobyt v lázních, dlouhodobá nemoc, pobyt v zahraničí... ), 

musí být od rodičů či zákonných zástupců, písemně uveden důvod  a  předpokládaná doba nepřítomnosti 

dítěte v mateřské škole. Předem známou dlouhodobější nepřítomnost dítěte v mateřské škole, rodiče oznámí 

učitelkám písemně, vyplněním formuláře, který je k dispozici u učitelek v jednotlivých třídách, u vedoucí 

učitelky a na webových stránkách MŠ. 

 

 Učitelky zodpovídají za děti od doby, kdy převezmou dítě od rodičů, nebo jimi pověřených zástupců 

až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě 

písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Po vyzvednutí dítěte z MŠ se rodiče nebo 

pověřené osoby zbytečně nezdržují v areálu školy. Vybavení školní zahrady využívají děti z MŠ pod 

dozorem pedagogických pracovnic, neslouží  jako veřejné hřiště!!! 

 

 

 Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a 

při akcích MŠ organizovaných. Dojde-li v MŠ k úrazu, o kterém dítě neinformovalo učitelku ani ostatní děti, 

či došlo-li k jiné pojistné události, mají rodiče povinnost, ihned po zjištění události, oznámit tuto skutečnost 

škole. O události je nutno pořídit ihned zápis, vyslechnutí svědků a popřípadě pořídit fotodokumentaci. Jinak 

nebude brán zřetel a událost bude klasifikována jako mimoškolní. 

 

 Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v 

šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 

Přání a stížnosti je možné vyřídit osobně denně od 10.30– 12.00  hodin v kanceláři vedoucí učitelky. 

 

 

IV.  Organizace provozu v měsíci červenci a srpnu 

 
 Provoz MŠ je v červenci /srpnu / zpravidla na 5-6 týdnů přerušen. Toto je vždy rodičům včas dáno 

na vědomí, nejméně 2 měsíce předem. Pokud rodiče v této době požádají o umístění dítěte v jiné MŠ, zajistí 

to vedoucí učitelka po dohodě s ředitelem ZŠ a MŠ. Pokud to není možné, vydá zákonnému zástupci 

potvrzení o přerušení provozu MŠ. 

 

 

V.  Zacházení s majetkem školy 

 
 Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování 

bude tato záležitost projednána s rodiči ( zákonnými zástupci dítěte ) a požadována oprava, náhrada škody v 

co nejkratším termínu. 



 

VI.  Platby v mateřské škole 
 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Platnost: 1. 9. 2014 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na: 

 360,- Kč za celodenní provoz 

 240,- Kč za čtyřhodinový provoz 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, po dobu 12 měsíců. 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu 

mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení 

provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do 

mateřské školy ( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, §35, odst. 1d ). 

Podrobnosti viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání vydaná ředitelstvím ZŠ a MŠ. 

 

VII.  Stravování dětí v mateřské škole 
 

 V MŠ dbáme na pestrost stravy. Týdně děti v hlavním jídle dostávají luštěniny a ryby. Denně 

podáváme ovoce a zeleninu. Jídelníček obohacujeme o celozrnné pečivo. Během celého dne v MŠ 

podporujeme pitný režim. 

Výše úplaty za školní stravování je umístěno na nástěnce v každé šatně třídy a u vedoucí školní jídelny. 

Platba za stravování se provádí způsobem předem dohodnutým s vedoucí školní jídelny. 

 

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

 Zajišťujeme optimální teplotu vzduchu ve třídách, kterou popř. regulujeme větráním. 

Dbáme na vhodné oblékání dětí při pobytu venku, na dostatečný pohyb vhodným střídáním činností s 

využitím motivace. Celoročně otužujeme děti vzduchem. Přihlášené děti mohou navštěvovat na jaře kurzy 

plavání. 

 V průběhu vzdělávacích činností je každá učitelka  odpovědna za bezpečnost svěřených dětí od doby 

převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy, do doby jejich předání rodičům, pověřeným 

osobám či jinému pedagogovi. 

1. Konflikty řešit po zjišťování, a pokud možno po zjištění příčin jejich vzniku. 

2. Poučovat dítě o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit 

(dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými 

rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji, objekty a jevy, požáry, povodněmi a 

jinými nebezpečnými situacemi a dalšími nepříznivými přírodními a povětrnostními jevy). 

3. Rozlišovat aktivity, předměty, které mohou zdraví jednotlivce a okolního prostředí podporovat a 

které je mohou poškozovat, upozorňovat na ně. 

4. Děti jsou vedeny k bezpečnému chování k sobě a k ostatním dětem a dospělým. 

 

 

IX.   Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte 
 

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 
 

Dítě má právo: 

 na bezpečnost a ochranu zdraví v MŠ 

 využívat služeb předškolního vzdělávání 

 na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických     

schopností v co nejširším objemu 

 na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku 

 na zvláštní péči a výchovu v případě postižení 

Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v MŠ. 



 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy: 

 Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování 

ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech 

pro naplnění výchovných cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich 

připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. 

 

Rodiče mají právo:  

 na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života 

 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí uč. školy 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 

 projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo vedoucí učitelce 

 účastnit se, po dohodě s třídní učitelkou, při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí 

            školy 

 

Rodiče jsou povinni: 

 sledovat informační nástěnky 

 označit dětem všechny části oblečení 

 informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte 

 včas omlouvat nepřítomnost dítěte 

 předávat dítě do MŠ vždy čisté a upravené 

 dodržovat stanovené termíny plateb poplatků za MŠ 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 
Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče ( zákonné zástupce ) a zaměstnance 

školy. 

 

 

 

 
Upozornění 
 

V areálu MŠ je zákaz kouření, nošení a distribuce návykových látek. 

Rodiče, nedávejte dětem drahé předměty do MŠ, škola za ně neručí. 

 

 

 

 

 

Školní řád nabývá platnost 1. 9. 2014                                                                      Mgr. Ivan Pavlík 

                                                                                                                              ředitel školy 


