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Provoz školy je od 6.30 do 16.30 hodin. 

Provoz mateřské školy bývá zajištěn zpravidla prvních 14 dní v červenci, po zbytek dnů 

v měsíci červenci a srpnu bývá provoz přerušen z důvodu čerpání dovolených 

pedagogických pracovnic. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy 

zástupcům dětí předem. 

 

Přijímací řízení do mateřské školy: 

− Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy. 

− O termínu zápisu je veřejnost informovaná prostřednictvím informací na webu a ve 

vývěsce školy. 

− Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, 

pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 

− O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií. 

− O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě 

žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko psychologické 

poradny. 

− Do MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. 

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. 

Není-li přítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

V rámci povinného předškolního vzdělávání jsou zákonní zástupci předškolních dětí povinni 

doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy, a to způsobem 

formuláře na webu. 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném 

upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže: 

▪ Jestliže dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází. 

▪ Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání 

k nápravě byla bezúspěšná. 

Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.30 do 8.00 hodin, poté se školka z bezpečnostních 

důvodů zamyká. Po předchozí domluvě lze dítě přivézt do MŠ i mimo tuto dobu. 

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání je v rozsahu 4 hodin s časem 

začátku povinnosti v rozmezí od 8 do 12 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání. 

Rodiče jsou povinni předat dítě paní učitelce osobně, teprve potom může rodič opustit MŠ. 

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí dětí od zákonného zástupce do 



doby jejich předání zpět zákonnému zástupci. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání 

dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu 

jinému než rodiči.  

Dítě v MŠ potřebuje: lahev na pití, celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na zahradu, 

přezůvky (bačkory), pyžamo, holínky. Všechny věci musí být podepsané. 

Při nástupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. 

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního 

spojení na rodiče. 

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen 

bezpodmínečně dodržovat termín placení!!! 

Výše stravného na 1 dítě a den (2 svačiny a 1 oběd) činí 38,- Kč. 

Výše školného na 1 měsíc: 800,- Kč (předškoláci jsou od placení školného osvobozeni). 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u vedoucí učitelky MŠ, příp. 

u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. 

Poslání naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou 

přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem na základě 

jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými 

vzdělávacími potřebami. 

MŠ spolupracuje s rodiči. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o 

jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na 

společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. 

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. 

Mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Rodiče mají 

kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě 

termínu). 

 

Tento vnitřní řád školy nabývá v platnost dne 1. 9. 2019. 

 

 

 

Ve Zlatníkách dne 21. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Ivana Jelínková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


