VNITŘNÍ ŘÁD MŠ - dodatek ke školnímu řádu

Zápis do mateřské školy je stanoven v termínu od 2. - 16. 5. Dítě je možné v případě volné
kapacity přijmout i v průběhu školního roku. Od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku dítěte, do zahájení školní docházky JE PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ. (není-li dále stanoveno jinak). Rodiče mohou zažádat o možnost
individuálního vzdělávání nejméně 3 měsíce před zahájením šk. roku, budou mu předány
výstupy ze školního vzdělávacího plánu, podle kterých bude 4. týden v listopadu v MŠ
přezkoušeno. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit
účast dítěte u ověření výstupů.
Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální
vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani
v náhradním termínu.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to
v rozsahu 4 hodin denně. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.15. hodin. Do 6.45 hodin se děti scházejí v 1.třidě, pak
se rozcházejí do svých tříd a v 15.45 hodin se opět slučují do 1 třídy. Výjimku tvoří třída, kde
pracuje ved. uč., o této výjimce budou rodiče informováni na nástěnce. Budova se zamyká
v 8.00 hodin, o pozdějším příchodu dítěte se rodiče individuálně domluví s učitelkami ve své
třídě. Budova se opět odemyká po obědě (1.a 2. třída v 11.45 a 3 . a 4. třída v 12.15 h.), po
odchodu dětí po obědě domů se budova opět zamyká – do 14.15 hodin. Pokud bude
z provozních důvodů nutné zavřít některou třídu, nebo budou děti na šk. zahradě, bude
informace o umístění dětí zveřejněna na vstupních dveřích mateřské školy.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž pobyt je omezen na 4 hodiny denně,
docházejí do mateřské školy v době od 8.00 do 12.00 hod
Omlouvání v případě nepřítomnost i- telefonicky na čísle 380732122, nebo osobně den
předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 8.00 hodin, jinak mu bude započítáno
stravné. Stravné se platí zálohově předem u vedoucí školní jídelny v ZŠ. V případě náhlého
onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode
dne výzvy. V oprávněných případech (dlouhodobá či opakovaná absence) lze požadovat
omluvenku lékaře.
Děti, které spadají do povinné předškolní docházky, omluvit nejpozději do 3 dnů, potvrzení o
důvodu nepřítomnosti předloží při nástupu do MŠ.
Děti spadající do povinné předškolní docházky nastoupí do MŠ nejpozději do 8 hodin.
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V době prázdnin si zákonní zástupci musí předem přihlásit své dítě k docházce. Pokud nebude
chodit, stravné mu bude započítáno; jedině v případě nemoci doložené lékařským
potvrzením nebude stravné počítáno.
Zákonní zástupci nebo pověřená osoba musí předat dítě osobně učitelce, teprve potom
mohou opustit školu.
Všechny děti jsou pojištěné proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích
organizovaných MŠ.
Přivádět do MŠ dítě čisté, přiměřeně a vhodně oblečené. Dbát, aby osobní věci dětí byly
podepsány, zvláště pak ty, u kterých může dojít snadno k záměně, tj. pyžama, tepláky,
bačkory, obuv apod.
Hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte či výskytu infekčního onemocnění v rodině (§ 22 odst. 3
písm. c). Učitelka má právo nepřijmout dítě nemocné, nebo s parazitickým onemocněním
(např. vši ) dle zákona č.285/2000sb.o ochraně veřejného zdraví. V případě onemocnění v
době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha atd..) jsou rodiče telefonicky
informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od
rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho nástupem
do kolektivu dětí. Podávání léků dítěti v MŠ nespadá do obsahu pracovních povinností učitele
MŠ, tudíž tuto činnost vykonávat nesmějí.
Z hygienických důvodů není dovoleno zajíždět kočárky, koly apod. do budovy MŠ a vodit psy
do areálu MŠ.

Mgr. Halka Jánová
ředitelka ZŠ a MŠ Větřní

Ve Větřní dne 12. 9. 2017
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