
Vnitřní řád školy 

 

 
Děti jsou přijaté do MŠ na základě „Rozhodnutí o přijetí“ ředitelem 

Základní školy a Mateřské školy. 

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin. 

Děti se scházejí do 8.30 hodin, po dohodě s učitelkou mohou rodiče 

své dítě přivádět i odvádět z MŠ podle potřeby rodiny. 

Při příchodu po 8.30 hod. zvoňte! Budova se z bezpečnostních důvodů 

zamyká. Při příchodu do MŠ nevpouštějte další osoby – musí se 

ohlásit paní učitelce, která elektronicky dveře odemkne. 

V poledne je škola otevřena od 12.15 do 12.30 hodin. 

Odpoledne je škola otevřena od 14.30 do 16.30 hodin. 

 

Rodič či zákonný zástupce při příchodu předá dítě osobně p. učitelce. 

Vyzvednout děti z MŠ může:-   rodič  

- pověřená osoba, právně k tomu úkonu   

odpovědná /pověření musí být 

písemné a platí na dobu neurčitou/ 

 

Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd. 

 

Výchovně vzdělávací práce je zajištěna kvalifikovanými učitelkami. 

 

Do MŠ mohou být přijímány pouze děti zcela zdravé – učitelky mají 

právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti 

s nachlazením či jiným infekčním onemocněním – průjem, zvracení… 

Rodiče pravidelně informují učitelky o zdravotním stavu dítěte 

/astma,alergie, užívání léků apod./.  

Jsou též povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, 

změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny 

dítěte. 

 

V případě nemoci dítěte omluví rodiče své dítě nejpozději do 24 

hodin. Předškolní děti rodiče omlouvají na omluvný list uložený 

v šatně a odevzdají ho paní učitelce. 

Infekční onemocnění dítěte či v rodině ohlásí rodiče neprodleně. 



 

Rodiče dávají dětem vhodné oblečení, umožňující příjemný pobyt 

v MŠ a takové,které si dítě zvládne obléknout. Vše podepsané. 

Důležité je vhodné oblečení dětí na  každodenní pobyt venku. 

 

Škola je dostatečně vybavena hračkami,proto není povoleno nošení 

hraček z domova. Pokud si dítě i přes to přinese hračku z domova,    

za její poškození či ztrátu škola neodpovídá.  

  

V celém areálu školy platí zákaz vjezdu a parkování kol, odrážedel     

a jiných dopravních prostředků. 

 

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní  

jídelny. Požadavek na dietu musí být podložen potvrzením od lékaře. 

Strava je zajištěna 3x denně, během celého dne je zajištěn pitný režim. 

Stravu rodiče odhlásí den předem, nejpozději do 13.00 hodin v sešitku 

či telefonicky, po internetu do 13.30 hodin. Neodhlášenou stravu lze 

vyzvednout v MŠ v době od 11.30 do 12.00 hodin, pouze první den 

nepřítomnosti dítěte.  

 

Poplatky 

- stravné je hrazeno bezhotovostní platbou formou inkasa, popřípadě 

hotovostní platbou v určený den v kanceláři účetní Z 

-  úplata za předškolní vzdělávání vždy 14.  a 15. v měsíci 

 (v září, potom čtvrtletně) bezhotovostně na účet ZŠ, popřípadě 

v hotovosti u vedoucí učitelky MŠ. 

 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitele           

ZŠ a MŠ Otnice, který je v zákonné lhůtě vyřídí. 

 

Konzultační hodiny vedoucí učitelky pro rodiče jsou vždy ve středu 

v lichém týdnu  6.00 – 6.30 

v sudém týdnu  16.00 – 16.30. 

Dle potřeby lze sjednat konzultaci rodičů i s ostatními učitelkami 

v obou třídách MŠ. 

 

 



Posláním naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti 

cestou přirozené výchovy, položit základy vzdělávání všem dětem na 

základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem 

se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu se zaměřením 

na smyslové vnímání, prožitkové učení a prevenci řeči. Nabízí 

edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti. 

 

Každá třída má denní organizační řád. 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb 

dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci s rodinou. 

 

Rodiče mají právo:- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se  

                                 jejich osobního a rodinného života 

                               - po dohodě s učitelkou využít adaptační proces 

                                 při nástupu dítěte do MŠ -  zkrácený pobyt         

                               - zapojit se do života školy, účastnit se programu 

                               - znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole 

                                 platí                          

                               - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítě- 

                                  te s třídní učitelkou nebo vedoucí učitelkou školy  

                               - přispívat svými nápady a náměty k obohacení  

                                  výchovného programu školy   

                               - být pravidelně a dostatečně informováni o všem,      

                                  co se ve škole děje – nástěnky, web školy.                        

 

 

       Dítě má právo: - individuálně uspokojovat své tělesné potřeby 

                                  /hygiena, pitný režim, svačina, oběd, spánek/ 

                                - vykonávat samostatně sebeobslužné činnosti 

                                - užívat spontánně prostředí celé třídy za před- 

                                  pokladu dodržování smluvených pravidel  

                                - účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených uči- 

                                  telkou nebo ostatními dětmi 

                                - podílet se na plánování programu a rozhodování 

                                  ve společných záležitostech   



                                - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům  

                                   jiných a hledat společná řešení 

                                - podílet se na vytváření a respektování  

                                  společných pravidel soužití 

                                - být respektováno jako jedinec a individualita 

                                - na emotivně kladné prostředí a projevování lásky 

                                - respektování barvy pleti, jazyka, rasy či sociální 

                                  skupiny 

                                - na ochranu před lidmi a situacemi, které by ho 

                                  mohli fyzicky nebo psychicky zranit  

 

                                    

                                    


