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Ředitelka mateřské školy Terronská v souladu s §30 odst.3 zákona č.561/2004sb. o
předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen školský zákon)
vydává tento školní řád , kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi , jejich zákonnými zástupci
a zaměstnanci mateřské školy podle konkrétních podmínek uplatňovaných v mateřské škole.
Čl.I
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
1.1. Mateřská škola v rámci vzdělávání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podporuje rozvoj osobnosR dítěte
Podílí se na jeho zdravém citovém , rozumovém a tělesném rozviji
Podílí se na osvojování základních pravidel chování
Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
Napomáhá vyrovnat nerovnosR vývoje dítěte před vstupem do ZŠ
Poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných děZ
Doplňuje rodinnou výchovu

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle,zaměření,formy a obsah vzdělávání podle konkrétních
podmínek uplatněných v mateřské škole.
1.3. Povinné předškolní vzdělávání
S účinnosZ od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku,který následuje po dni,kdy
dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, povinné.
1.3.1. Práva a povinnosR zákonných zástupců
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce,ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte ( § 34 a ods.2) Pokud nepřihlásí
zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání,dopusZ se přestupku podle §182 a
školského zákona.Zákonný zástupce je povinen zajisRt povinné předškolní vzdělávání dítěte formou
pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.Začátek povinného
předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka školy na 8.00 -8.30 .Toto je nejpozdější doba příchodu
dítěte do mateřské školy.
Zákonní zástupci mají povinnost zajisRt aby dítě,které plní povinné předškolní vzdělávání,docházelo
řádně do mateřské školy.Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání dopoušZ se Zm
přestupku podle §182 a zákona č.561/2004 Sb.

1.3.2.Omlouvání nepřítomnosR dítěte
Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat
doložení důvodů nepřítomnosR dítěte.Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosR
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Oznámení nepřítomnosR je možné provést :
Telefonicky na pevnou linku (je spojení na třídní učitelku)
Písemně do sešitu omluv
Osobně učitelkám na třídě

•
•
•

Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka formou zápisu do omluvného listu
dítěte s důvodem a podpisem zákonného zástupce. Do omluvného listu se zapisuje nepřítomnost
dítěte,pokud trvá týden a déle. Jednodenní či dvoudenní absence se omlouvá běžným způsobem.Do
omluvného listu se omluvy píší pouze při povinném předškolním vzdělávání.
Neomluvenou absenci řeší ředitelka mateřské školy pohovorem,na který je zákonný zástupce vyzván
písemnou formou.Při pokračující neodůvodněné absenci dítěte zašle ředitelka mateřské školy
oznámení orgánu sociálně-právní ochrany děZ ( §34 a odst.4)
1.3.3. Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte,který se rozhodne,že jeho dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání
individuálním vzděláváním dítěte,je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské
školy.Oznámení je povinen učinit písemně,nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku,kterým
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte ( 34 a odst.4)
Oznámení zákonného zástupce dítěte o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
Jméno dítěte, rodné číslo,místo trvalého pobytu
Období ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
Důvody pro individuální vzdělávání

•
•
•

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
•
•

Způsob ověření znalosZ (přezkoušení dítěte v mateřské škole)
Termín ověření, včetně náhradního termínu

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajisRt účast dítěte u ověřování znalosZ a schopnosZ nabytých
při individuálním studiu pro přechod do základní školy.
Pokud ředitel mateřské školy usoudí , při prověřování znalosZ dítěte,že znalosR jsou nedostačující,má
právo individuální vzdělávání ukončit a zařadit dítě do běžného provozu mateřské školy.
Pokud zákonný zástupce nezajisZ účast dítěte u ověřování znalosZ dítěte a to ani v náhradním
termínu,ukončí ředitelka mateřské školy individuální vzdělávání a doporučí běžný režim mateřské
školy.

1.3.4. Systém péče o děR s přiznanými podpůrnými opatřeními
Podpůrná opatření prvního stupně
Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez
doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce.Tím
není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
(§21školského zákona).Pedagog mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory,ve kterém bude
upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná
jej s ředitelkou mateřské školy.Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně(po
vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využiZ poradenské pomoci
školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
(§16odst.4 a 5 školského zákona a §2 a §10 vyhlášky 27/2016Sb.)
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského
poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce.K poskytnuZ poradenské pomoci
školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce,doporučení
ředitelky mateřské školy nebo OSPODU.
Ředitelka určí pedagoga odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením
v souvislosR s doporučením podpůrných opatření dítěR se speciálními vzdělávacími potřebami
( §11 vyhláška 27/2016Sb.)
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření bezodkladně po obdržení doporučení
školského poradenského zařízení a získá informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.ŠPZ vydá
zprávu a doporučení,které doručí zákonnému zástupci a mateřské škole..Ředitelka školy průběžně
vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření,nejméně jedenkrát ročně,v případě nutnosR častěji.
Poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně končí na základě doporučení školského
poradenského zařízení,že nejsou již potřeba.V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas
zákonného zástupce.S ním se pouze projedná další postup při vzdělávání dítěte.
(§16 odst.4 školského zákona a §11,§12 a§16 vyhlášky č.27/2016 sb.)
Základní postupy před a při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně,stejně tak
ukončení jejich poskytování jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č.27/2016 sb. v platném
znění a nelze se od nich odklonit.

1.3.5. Vzdělávání děZ nadaných
Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co
největšímu využiZ potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosR.To plaZ v plné
míře i pro vzdělávání děZ nadaných.Mateřská škola je povinna zajisRt realizaci všech stanovených
podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb děZ.

2. Základní práva děZ přijatých k předškolnímu vzdělávání
Každé přijaté dítě(dále jen dítě) má právo:
•
•
•
•
•

Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního
řádu,zaručující opRmální rozvoj schopnosZ a jeho rozvoj osobnosR
Na zajištění činnosZ a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu
stanoveném školským zákonem
Na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
Při vzdělávání mají všechny děR práva stanovená v LisRně lidských práv a v Úmluvě o
právech dítěte.
Další práva děZ při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

3.Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děZ
3.1. Zákonní zástupci mají právo:
•
•
•
•
•
•

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání děZ
Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
Na diskrétnost a ochranu informací,týkajících se jejich osobního a rodinného
života(GDPR)
Na konzultační hodiny s pedagogickými pracovníky a ředitelkou mateřské školy dle
dohody
Po dohodě s pedagogem být přítomni výchovným činnostem ve třídě
Přispívat svými náměty a nápady k obohacení výchovného programu mateřské školy

3.2. Další práva zákonných zástupců při vzdělávání děZ a podrobnosR jsou uvedeny v článku II
„upřesnění výkonu práv a povinnosZ“
4.Povinnos` zákonných zástupců
•
•
•
•
•
•
•
•

ZajisRt,aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,při příchodu do mateřské školy bylo
vhodně a čistě upravené
Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte.
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosR dítěte,zdravotních obZžích dítěte nebo
jiných závažných skutečnostech , které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
Dokládat důvody nepřítomnosR dítěte
Oznamovat mateřské škole údaje o dítěR v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro
vedení matriky (GDPR)
Dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a její vnitřní režim
Řídit se školním řádem mateřské školy
Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi a
s ostatními zákonnými zástupci, pravidla slušnosR a ohleduplnosR.

4.1.Další povinnosR zákonných zástupců při předškolním vzdělávání jsou uvedeny v článku .II

Čl.II
UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
5.

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte , způsob a rozsah jeho stravování

5.1. Při přijeZ dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými
zástupci dítěte , dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v mateřské škole.Dohodne se zákonnými
zástupci způsob a rozsah stravování dítěte po dobu pobytu v mateřské škole.
5.2. Je-li v době podávání jídla dítě přítomné v mateřské škole stravuje se vždy !Pokud zákonní
zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek musí tuto změnu dohodnout
s ředitelkou školy nebo vedoucí školní jídelny.
6.

Upřesnění podmínek pro předávání děZ ke vzdělávání v mateřské škole

6.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod děZ do mateřské školy předávají dítě,po jeho
převlečení v šatně , pedagogickému pracovníku a to až v příslušné třídě.Nestačí dítě doprovodit
pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s Zm,že dítě dojde samo.Pokud zákonný zástupce
nepředá dítě osobně , nenese mateřská škola za dítě žádnou odpovědnost
6.2. Zákonní zástupci si převezmou dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka
přímo ve třídě,popřípadě na školní zahradě a to v době určené k předávání děZ.
6.3.Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro vyzvedávání a předávání dítěte k
předškolnímu vzdělávání písemnou formou. Písemné pověření , podepsané zákonnými zástupci a
pověřenou osobou, předají učitelkám na třídách.
6.4. Zákonní zástupci nenechávají dítě bez dozoru v šatnách
7. Konkre`zace způsobu informování zákonných zástupců o průběhu vzdělávání
7.1.Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech , formách a obsahu vzdělávání ve školním
vzdělávacím programu,který je přístupný na nástěnce a v třídním programu,který na požádání
předloží učitelka příslušné třídy.Každý týden na nástěnkách je k dispozici týdenní plán akRvit pro děR.
7.2. Průběžně během roku se mohou zákonní zástupci informovat u pedagogického pracovníka o
průběhu vzdělávání dítěte v době předávání dítěte.
7.3. Pokud je to nutné mohou se zákonní zástupci domluvit s ředitelkou školy či pedagogickým
pracovníkem na konzultaci , kde budou projednány podstatné připomínky ke vzdělávání dítěte.
7.4. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník mohou vyzvat zákonné zástupce,aby se
osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
8. Informování zákonných zástupců děZ o mimořádných školních ak`vitách
8.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze ,divadelní představení ,
besídky ,dětské dny, karneval apod. informuje o tom v dostatečném předsRhu zákonného zástupce
dítěte prostřednictvím:

Sdělení pedagogickým pracovníkem
Písemným upozorněním na nástěnce příslušné třídy či vchodových dveřích
Zprávou na web. stránkách mateřské školy v kapitole NOVINKY

•
•
•

8.2.V případě,že součásZ akcí uvedených v bodu 8.1. bude i ﬁnanční příspěvek,vyžádá si mateřská
škola písemný souhlas zákonného zástupce s účasZ dítěte na této akci.
Pro děR,jejíž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účasZ na akci,zajisZ mateřská škola po dobu trvání
akce plnohodnotné vzdělávání pedagogickými pracovníky.
9. Způsob omlouvání děZ zákonnými zástupci z každodenního procesu vzdělávání
9.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při
vzdělávání,oznámí tuto skutečnost:
•
•
•

Osobně pedagogickému pracovníku
Písemně do sešitu omluv (šatny)
Telefonicky na pevnou linku školy: 224311098

9.2. Pokud nepřítomnost dítěte přesáhne 14 dnů a dítě je neomluvené,bude nepřítomnost brána jako
porušení školního řádu s následkem možnosR jeho vyloučení z předškolního vzdělávání
9.3. V případě náhlého onemocnění oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný
zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosR.
9.4. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání informuje zákonný zástupce
dítěte, ,přejímajícího pedagogického pracovníka , o případných menších zdravotních obZžích,které
by mohly mít vliv na omezení činnosR při vzdělávání dítěte
9.5. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu neprodleně při změně zdravotní způsobilosR
dítěte , o větších zdravotních poZžích a dalších závažných skutečnostech( infekční onemocnění),které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání pro všechny ostatní přítomné děR.
9.6. V případe ,že pedagog zjisZ během vzdělávání u dítěte zdravotní indispozici , neprodleně
informuje zákonného zástupce dítěte a ten v nejkratší možné době dítě z mateřské školy odvede
k lékaři.Podle závažnosR zdravotní indispozice má ředitelka právo vyžadovat potvrzení ošetřujícího
lékaře,že dítě je zdravé a může do kolekRvu.

10.Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
10.1. Úhrada úplaty za vzdělávání
Zákonný zástupce dodržuje při úhradě úplaty následující podmínky:
•

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.Výše
úplaty je stanovena vnitřní směrnicí o úplatě za vzdělávání a mění se každý rok.

Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout
jiný termín úplaty.
Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem , složenkou či trvalým
příkazem na určený bankovní účet mateřské školy
Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy provést úplatu
v hotovosR do pokladny mateřské školy.

•
•
•

10.2. Úhrada úplaty za školní stravování
Zákonný zástupce dodržuje při úhradě úplaty následující podmínky
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 3 dne příslušného kalendářního měsíce
(za úplatu se nakupují suroviny na vaření na příslušný měsíc)
Výše úhrady je stanovena a uveřejněna v provozním řádu školní jídelny (nástěnky)
Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem,složenkou či trvalým
příkazem na určený bankovní účet školní jídelny
Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou či vedoucí školní jídelny úplatu
provést v hotovosR do pokladny školní jídelny

•
•
•
•

11. Základní pravidla zákonných zástupců děZ při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dodržují:
Stanovenou organizaci provozu mateřské školy
Vnitřní režim školy
Školní řád
Pravidla slušnosR a vzájemné ohleduplnosR ve styku se zaměstnanci mateřské školy, s
jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci děZ

•
•
•
•

12. Základní pravidla děZ při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy
Při pobytu v mateřské škole děR dodržují:
•
•
•
•
•
•

Respektují pravidla stanovená v jednotlivých třídách
Neohrožují ostatní docházející děR na zdraví
Respektují pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců mateřské
školy
Neohrožují sebe na zdraví neuváženým jednáním
Nepoškozují majetek mateřské školy
S učebními pomůckami a hračkami zacházejí šetrně

Čl . III

UPŘESNÉNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDÉLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

13. Ukončení předškolního vzdělávání z důvodů neúčas` dítěte na vzdělávání
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout podle §35 školského zákona o ukončení vzdělávání
dítěte,pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo řádně
omluvené zákonnými zástupci podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto
školního řádu.
14. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte z důvodů narušování provozu mateřské školy ze
strany zákonných zástupců
V případě,že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla
stanovená v bodě 11 tohoto školního řádu,může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení
vzdělávání dítěte z důvodů narušování provozu mateřské školy.
15.Ukončení předškolního vzdělávání pro psychickou zátěž dítěte
Pokud při přijeZ dítěte přetrvávají problémy se zvykáním na prostředí mateřské školy a lékař nebo
školské poradenské zařízení doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním,může ředitelka mateřské
školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte.
16. Ukončení předškolního vzdělávání z důvodů neuhrazení úplaty
V případě,že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úplaty za
vzdělávání (školné) a za školní stravování,může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte
z důvodů porušení školního řádu z důvodů neuhrazených stanovených úplat

Čl.IV
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
17.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem:
•
•
•
•
•

Zahájení provozu je v 6.30 hodin
Konec provozu v 17,00 hodin kdy se mateřská škola uzavírá
Příchod děZ do mateřské školy je do 8.00 hodin (po dohodě s učitelkou do 8.30 hodin)
Odchod děZ po obědě od 12.35 hodin do 13.00 hodin
Odchod děZ z mateřské školy je od 15.00 hodin dle potřeby tak,aby bylo možné ukončit
provoz v 17.00 hodin

•

V mimořádném případě (logopedie,lékař apod.) je nástup po dohodě s pedagogickým
pracovníkem v průběhu dne

Při opakovaném (3x )pozdním příchodu pro dítě po 17.00 hodině,bude tato skutečnost
brána jako závažné narušení provozu mateřské školy podle § 35 zákona 561/2004 sb.
tzn. důvod k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
Nevyzvednuté dě`:
V případě,že zákonní zástupci nevyzvednou své dítě v době provozu mateřské školy
setrvá pedagogický pracovník na místě a uvědomí o vzniklé situaci ředitelku mateřské
školy.Zároveň uvědomí telefonicky zákonné zástupce nebo jimi pověřené osoby,aby se
pro dítě neprodleně dostavili. Pokud tak neučiní obráZ se ředitelka mateřské školy
v souladu s §15 zákona 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně děZ, na Úřad městské
čásR Praha 6,který je povinnen zajisRt dítěR náhradní péči nezbytnou po dobu než si ho
zákonní zástupci vyzvednou.

17.2. Provoz mateřské školy je v červenci a srpnu ,po dohodě se zřizovatelem,přerušen na celé dva
měsíce.Rozsah přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům nejméně dva měsíce
předem na vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy
17.3. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících,přičemž do jedné třídy mateřské školy lze
zařadit děR z různých ročníků
17.4. Mateřská škola má 7 tříd se všeobecným zaměřením:

•
•
•
•
•
•
•

1.oddělení……..“myšáci“………………..děR 4,5 až 7 let
2.oddělení……..“kuřátka“…………………děR 3 až 5 let
3.oddělení…….“broučci“…………………děR 3 až 5 let
4.oddělení……“medvědi“………………..děR 4,5 až 7 let
5.oddělení…….“koťata“…………………….děR 3 až 5 let
6.oddělení…….“slůňata“…………………..děR 4 až 6 let
7.oddělení……..“lvíčata“…………………..děR 5 až 7 let

17.5. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací
činnosZ školy. O uskutečnění těchto akRvit informuje mateřská škola zákonné zástupce děZ nejméně
týden před jejich zahájením.

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání děZ
18.1. Předškolní vzdělávání děZ podle stanoveného školního výchovného programu probíhá
v následujícím základním režimu:

•

•
•

•

•
•
•
•

6.30 -8.30 doba určená pro příchod děZ do mateřské školy a předání děZ pedagogickým
pracovníkům k předškolnímu vzdělávání.DěR již přítomné , vykonávají volně spontánní
zájmové akRvity
8.30 -9.30 svačiny
9.00 – 10.00 řízené činnosR a akRvity zaměřené na výchovu a vzdělávání děZ , na jejich
citový,rozumový a tělesný rozvoj.ČinnosR se provádějí na základě školního výchovného
programu a třídního výchovného programu
10.00 -11.30 pobyt děZ venku,při kterém probíhají jak řízené činnosR tak spontánní hry
s důrazem na pohybové akRvity , seznamování s přírodou,s přírodními jevy a okolním
světem.V případě nepříznivého počasí pokračují činnosR ve třídách mateřské školy s řádným
větráním užívaných prostorů
11.30 -12-30 osobní hygiena , oběd
12.30 -14.15 odpočinek ,popřípadě spánek,respektující rozdílné potřeby děZ,individuální
práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.30 -15.00 odpolední svačina
15.00 -17.00 volné činnosR a spontánní hry děZ , akRvity vedené pedagogickým
pracovníkem.V případě pěkného počasí probíhají odpolední činnosR na školní
zahradě.Odchod děZ z mateřské školy

18.2. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů,exkurzí ,divadelních
představeních,dětského dne a pokud to vyžaduje plnění školního výchovného programu.

Čl.V
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

19. Zařízení školního stravování,organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
19.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně umístěné v budově
mateřské školy.Při přípravě stravy postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č.107/2005Sb. o
školním stravování (dále jen vyhláška o školním stravování ) a řídí se platnými výživovými normami a
zásadami zdravé výživy.
19.2 Školní jídelna připravuje stravu,která je vydávána v jídelnách v přízemí a v prvním patře, kde
probíhá vlastní stravování děZ.Předepsaná teplota pokrmů je stanovena vyhláškou.Aby byla vyhláška
dodržena,jsou nádoby na jídlo nahřívané v jídelních vanách.
19.3. Dítě , přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole,má právo denně odebrat dopolední
svačinu , oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekuRny,které děR během
svého pobytu konzumují.
19.4. Dětem,které jsou přihlášené na celodenní pobyt v mateřské škole a jdou po obědě domů ,nelze
z hygienických důvodů podávat svačinu,která je na jídelníčku.Podle vyhlášky se odpolední svačina
připravuje až po 14.00 hodině ,aby byla čerstvá.Proto děR dostávají domů kompenzaci ve formě

ovoce , balené přesnídávky , jogurtu, sušenky , piZčka ,které si vyzvednou při odchodu ze třídy.Je
tedy nutné nahlásit při příchodu do mateřské školy,že dítě jde po obědě domů,aby školní jídelna
připravila odpolední svačinu k odebrání.
19.5. Úplata za stravování
Viz bod 10.2 školního řádu a provozní řád školní jídelny ( nástěnky)
Do mateřské školy je zakázáno nosit jakékoliv pokrmy či potraviny neznámého původu
(buchty,cukroví,dorty )
20.Stravovací režim děZ v průběhu vzdělávání
20.1.V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děR stravují podle následujícího stravovacího
režimu:
•
•
•
•
•

8.30 -9.00 …………………..podávání přesnídávky v samoobslužném režimu pro třídy 2,3,5,6
9.00-9.30……………………..podávání přesnídávky v samoobslužném režimu pro třídy 1,4,7
11.30 -12.00 ……………….podávání oběda v samoobslužném režimu pro třídy 2,3,5,6
12.10 -12.35………………..podávání oběda v samoobslužném režimu pro třídy 1,4,7
14.10 -15.00………………..podávání svačiny průběžně v samoobslužném režimu

20.2.V rámci „pitného režimu“ mají děR ,po dobu svého denního pobytu v mateřské škole ,k dispozici
čaje,ovocné šťávy,vitamínové nápoje, džusy ,které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy.V
průběhu celého dne mohou děR využít k občerstvení nainstalovaná pítka s vodou v obou jídelnách a
na školní zahradě
21.Úprava postupu při odhlašování děZ za školního stravování v případě jejich nepřítomnos`
21.1.Při omlouvání děZ zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodů dopředu známé
nepřítomnosR dítěte podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu,zajisZ mateřská škola automaRcky
nahlášení této skutečnosR vedoucí školní jídelny.
21.2.V případě,že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se zúčastnit
vzdělávání,oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce pedagogické pracovnici
nebo vedoucí školní jídelny.Oznámení této nepředvídatelné nepřítomnosR dítěte je možné
prostřednictvím telefonu 224311098 do 8.00 hodin.Pokud zákonný zástupce své dítě neodhlásil, má
možnost si odebrat stravu první den nepřítomnosR dítěte do vhodných nádob,které si přinese a
v čase,který určí vedoucí školní jídelny

