ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zapsání do mateřské školy
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od věku tří let, nejdříve však od dvou let. Přijímány
jsou děti, jejichž rodiče souhlasí s cílem a principy školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje
ředitel.
Provoz a vnitřní režim školy
Mateřská škola je zřízena s celodenním provozem od 7:00 do 16:30 hodin.
V měsících červenci a srpnu se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na šest
týdnů.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve třech ročnících, do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti
z různých ročníků.
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení
vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění
těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden
před jejich zahájením.
Vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Mozaika“ a to
v následujícím režimu (režim je jen rámcový a může dojít k jeho změně):
7–7:45 hodin
společné scházení v přízemní třídě,
7:45–8:30 hodin
volné hry v jednotlivých třídách
8:30–10:00 hodin
mladší děti – svačina, hygiena, pohybová chvilka, dopolední
činnost,
8:30–10:15 hodin
starší děti – svačina, hygiena, pohybová chvilka, dopolední
činnost,
10:00–11:45 hodin
mladší děti – pobyt venku,
10:15–12:00 hodin
starší děti – pobyt venku,
11:45–14:45 hodin
mladší děti – oběd, hygiena, odpolední klidový režim,
12:00–14:50 hodin
starší děti – oběd, hygiena, odpolední klidový režim,
14:45–15:10 hodin
mladší děti – svačina, hygiena,
14:50–15:10 hodin
starší děti – svačina, hygiena,
15,10–15:45 (16:00) hodin
volné hry v jednotlivých třídách,
15:45 (16:00)–16:30 hodin
společné hry v přízemní herně.
Nepřítomnost dítěte v mateřské škole a návrat do kolektivu
Rodiče (zákonní zástupci) oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li
nepřítomnost předem známá, omluví zákonný zástupce dítě co nejdříve.
Pokud dítě nedochází do mateřské školy jeden měsíc a není omluveno, může být docházka dítěte do
mateřské školy ukončena.
Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni hlásit škole každé onemocnění dítěte.
Po návratu do mateřské školy po jakékoliv nemoci, předloží rodiče (zákonní zástupci) potvrzení od
lékaře, že je dítě zdrávo a může opět nastoupit do kolektivu.
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Bezpečnost a ochrana dětí v mateřské škole
Přivádění dětí do MŠ
Dítě je přiváděno i odváděno rodiči (zákonnými zástupci) dítěte. Pokud je rodiči určen zástupce
k převzetí dítěte, musí předložit písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) dítěte. Děti přichází do
mateřské školy zpravidla do 8:30 hod. Individuální příchody lze dohodnout s paní učitelkou.
Předávání dítěte
Rodiče, nebo jejich zástupci předávají dítě paní učitelce osobně, neposílají dítě do třídy samotné.
Mateřská škola přebírá zodpovědnost za dítě od okamžiku, kdy rodiče osobně předají dítě učitelce do
doby, kdy učitelka osobně dítě předá rodičům.
Prevence sociálně patologických jevů
Mateřská škola dbá na podporu zdravého způsobu života. Školní vzdělávací program poukazuje na
prevenci sociálně patologických jevů (drogová závislost, alkoholismus, kouření, virtuální závislosti,
patologické hráčství, vandalismus, kriminalita a jiné formy násilného chování) na úrovni předškolního
dítěte. Mateřská škola usiluje o příznivé klima, kde je dán prostor pro vznik dětských přátelství, jako
prevenci proti šikaně.
Oblečení dětí
Děti přichází do mateřské školy čisté, vhodně a vkusně oblečené bez okultních symbolů a nápisů.
Oblečení má mít kapsu na čistý kapesník. Každé dítě má své bačkory a pyžamo, pokud po obědě
v mateřské škole spí. Osobní věci dětí musí být označené.
Omlouvání dětí
Pokud dítě nedochází do mateřské školy, musí je zákonný zástupce omluvit. Pokud nepřítomnost
dítěte bude jeden měsíc a déle, mohou rodiče písemně požádat o dlouhodobé odhlášení dítěte
z docházky do mateřské školy, aniž by dítě bylo z mateřské školy vyřazeno.
Odhlášení ze stravování
V případě nepřítomnosti musí být dítě omluveno den předem, pokud se dítě nemůže stravování
zúčastnit z předem neočekávaného důvodu, např. nemoci, mají rodiče právo odebrat si stravu za
první den od 11:30 do 12:00 hod. do přinesených nádob.
Děti jsou omlouvány rodiči učitelce osobně nebo telefonicky na čísle 485 103 806. Pokud není dítě
omluveno na konkrétní dobu, je od dalšího dne odhlášeno ze stravování a je třeba jej znovu ke
stravování přihlásit.
Přihlášení stravování
Přihlásit ke stravování lze dítě nejpozději jeden den před nástupem dítěte do mateřské školy
telefonicky na telefonním čísle 485 103 806 nebo osobně vždy od 7:00 do 12:30 hod.
Pokud není dítě ke stravování přihlášeno včas, nemá stravování zajištěno, nemůže být do mateřské
školy přijato.
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Úhrada stravného a školného
Provádí se bezhotovostně na účet školy. Čísla účtů jsou dispozici na webových stránkách nebo
u ekonomky školy.
Ukončení docházky dítěte ze strany školy
Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy v těchto případech:
a) nedochází-li dítě do mateřské školy déle než jeden měsíc bez omluvy.
b) pokud rodiče nebo jejich zástupci opakovaně narušují provoz školy. Pokud byla jednání vedení
školy s rodiči nebo jejich zástupci směřující ke zjednání nápravy neúspěšná.
Práva dětí
Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v MŠ.
Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ.
Právo dětí využívat služeb mateřské školy.
Právo na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických
schopností v co nejširším objemu.
Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku.
Práva rodičů
Účast při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí školy.
Účast na programu MŠ, výchovné koncepci školy, org. škol v přírodě, mimoškolních aktivitách.
Vyžádat si od učitelky informace o dítěti (zdravotní stav dítěte, výchovné problémy atd.).
Povinnosti rodičů
Sledovat informační nástěnky.
Označit dětem všechny části oblečení.
Informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte.
Včas omlouvat nepřítomnost dítěte, platit včas dané poplatky.
Vodit vždy do MŠ dítě čisté a upravené.
Ochrana majetku
Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky,
vybavení prostor aj.). V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými
zástupci dítěte) a bude požadována plná kompenzace – oprava nebo náhrada škody v co nejkratším
termínu.
Do MŠ děti nenosí cenné věci, peníze, předměty ohrožující bezpečnost dětí či jejich mravní výchovu.
Po dohodě s třídní učitelkou může dítě nosit osobní hračku.
Oblečení, obuv a osobní věci doporučujeme rodičům označit osobní značkou dítěte pro snazší
identifikaci při nálezu/ztrátě.
Zjistí-li dítě/ rodič ztrátu oblečení, obuvi, osobní věci – oznámí tuto skutečnost třídní učitelce
neprodleně ještě týž den. Ztracené a zapomenuté předměty/oblečení odevzdává nálezce učitelce.
Prosíme rodiče, aby svým zájmem o školu a dodržováním Řádu školy pomohli dětem vytvořit pěkné a
klidné prostředí.
Tento školní řád nabývá platnosti dnem 1. září 2016
Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed, v.r.
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