VNITŘNÍ ŘÁD MŠ U BOBŘÍKA

Vnitřní řád MŠ zpřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a
zaměstnanci školy.
Mateřská škola je předškolním zařízením s příjmem dětí ve věku od 3 – 6let a děti s odkladem
školní docházky.
Stanovená kapacita MŠ: 135 dětí
Počet tříd: 6
Ředitelka školy: Bc. Jana Kafková
Zřizovatel: MČ Praha 13
Provoz MŠ: Provozní doba: 6:30 do 17:00 hod
Provozní doba jednotlivých tříd je různá a je uvedena na nástěnkách tříd.
Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, též o vánočních prázdninách.
Přijímání a vyzvedávání dětí:
Děti se přijímají do 8:30hod, kdy je škola z bezpečnostních důvodů uzamčena. Po předchozí
domluvě je možné děti přivádět během celého dopoledne (před odchodem na vycházku).
Po obědě odchod 12:30 – 13:00 hod, odpoledne od 15:00 hod.
V případě, že nastane mimořádná situace, která znemožní včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, jsou
rodiče povinni včas tuto skutečnost telefonicky nebo ústně oznámit učitelce a společně
dohodnout další postup. V případě nedodržení a nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do
stanovené provozní doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonné zástupce,
informuje ředitelku a po hodině se obrací na Polici ČR.
Pozdní příchod musí být předem ohlášen osobně, telefonicky nebo písemně do sešitu v šatně.
Dítě, které nebude omluveno do 8:00 hod bude počítáno do stavu přítomných a je nutné
zaplatit stravné. Tento první den je možné vyzvednout oběd ve školní jídelně.
Provozní doba jednotlivých tříd je různá a je uvedena na nástěnkách tříd.
Vyzvedávání dětí probíhá po obědě mezi 12:30 a 13:00, odpolední odchod pak od 15:00 hod.
Individuální odchod je možný po předchozí domluvě. Děti jsou vydávány pouze rodičům
nebo jejich zákonným zástupcům, popř. jimi pověřené dospělé osobě. Po písemné dohodě
s ředitelkou školy je možné vydávat děti starším sourozencům. Tato dohoda má platnost jeden
rok.

Omlouvání nepřítomnosti:
Každou nepřítomnost je třeba nahlásit den předem. Onemocnění dítěte ohlásí rodiče do MŠ
ústně, telefonicky nebo emailem do 8:00 hod. ráno. Pokud dítě není omluveno předem, platí
se stravné za první den nepřítomnosti dítěte. Omlouvání dětí s povinnou předškolní
docházkou se řídí dle školního řádu.

Nemocné dítě nemůže být přijato do kolektivu, rodič je povinen nahlásit jakékoliv změny
v chování dítěte během předešlého dne a noci. Při projevu nemoci v MŠ je rodič neprodleně
informován o stavu dítěte a je domluven další postup. Na plenární schůzi je pravidelně
projednávána a odhlasovávána potřeba 24hodinové karantény při projevu střevní nevolnosti.

Podávání léků v MŠ:
Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem je v MŠ zakázáno. Pokud dítě
musí v době pobytu v MŠ dostat lék, musí být vypracována dohoda mezi ředitelstvím a
zákonným zástupcem na základě potvrzení od lékaře o jeho nutnosti podání. Potvrzení od
lékaře není vyžadováno pouze v případě podání léku při cestovní nevolnosti, nutný je však
písemný souhlas rodičů.
V případě úrazu dítěte mimo MŠ bude k docházce přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze
v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči.
Organizace dne:
6:30 – 8:30 hod.
6:30 – 9:45 hod.
8:45 – 9:15 hod.
10:00 – 12:00 hod.
12:00 – 13:00 hod.
13:00 – 14:30 hod.
14:30 – 15:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.

příchod dětí do MŠ
spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní,
hudební, výtvarné atd.), individuální skupinová i frontální práce
s dětmi, pohybové aktivity
hygiena, svačina
pobyt venku
hygiena, oběd
odpočinek dle individuální potřeby, klidové aktivity, aktivity
předškoláků
hygiena, odpolední svačina, tělovýchovná chvilka
spontánní a skupinové hry, individuální plánované činnosti

Režim dne je stanoven pouze orientačně, je flexibilní a reaguje tak na aktuální změny. Každá
třída má svůj denní řád, který respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí. Ve všech
činnostech převládá hra jako dominantní metoda.
Základním kritériem pro režim dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly,
dostatečný pobyt venku s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Každé dítě má nárok na potřebný
odpočinek. Pitný režim je samozřejmostí na všech třídách. Stravování je zajištěno 3x denně
školní jídelnou dle platných výživových norem a zásad zdravé výživy.

Oblečení dětí se řídí hygienickými a zdravotními zásadami. Děti se přezouvají do bezpečné
domácí obuvi a převlékají do hracího oblečení. při odpoledním odpočinku používají pyžamo.
Všechny osobní věci včetně náhradního oblečení je nutné označit jménem a udržovat
v čistotě. není dovoleno nosit šperky a jiné cennosti.

Platby v mateřské škole:
 školné k 5. v měsíci
 stravné k 15. v měsíci zálohově dopředu
Ukončení školní docházky:
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po písemném upozornění
zástupce dítěte tehdy:
1. když se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávaní po dobu delší než dva týdny
2. když zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
3. když ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení
4. když zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské
škole nebo úplatu za školní stravování (§35, odst. 1, písmeno d, zákona č. 561/2004
Sb.) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají učitelé od doby převzetí od jejich
zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Předávání
dítěte sourozencům starších 10 let a pověřeným osobám je možné pouze na základě
písemné dohody s rodiči. Škola zajišťuje pojištění dětí proti úrazu. V případě úrazu
rodiče obdrží od ředitelky formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se
vztahuje na všechny akce, které škola pořádá.
 v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany,
nepřátelství, násilí a diskriminace. V prostorách školy není povolena žádná reklama,
která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání. Též se týká reklamy ohrožující zdraví,
psychický nebo morální vývoj dětí. Děti jsou přiměřeně svému věku a nenásilnou
formou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální
závislostí, vandalismu a jiných forem násilného chování. Vysvětlujeme jim pozitiva
zdravého životního stylu.
 v případě konání akcí, jejíchž pořádání není v přímé souvislosti s činností MŠ, je tedy
dobrovolná a koná se za přítomnosti rodičů či jiných zákonných zástupců, kteří nesou
za dítě plnou odpovědnost. V případě, že si rodiče vyzvedli své dítě z MŠ a přesunuli
se na místo konání akce, tehdy již není v péči MŠ a škola nenese odpovědnost za
případný úraz.

Spolupráce s rodiči:
Na škole pracuje Rada rodičů, která má samostatný účet a hospodaří s finančními prostředky,
jejichž výši si odhlasují zákonní zástupci na první PLENÁRNÍ SCHŮZI. Z těchto prostředků
jsou hrazeny kulturní a jiné akce. Výbor aktivně spolupracuje s vedením školy. Rodiče jsou
průběžně seznamováni s výsledky hospodaření (nástěnka).

Rodiče jsou povinni neprodleně ohlásit změny adres, telefonů a zdravotních pojišťoven.
Rodiče svým podpisem stvrzují dodržování školního řádu a povinností z něho vyplývajících.
Konzultační hodiny ředitelky jsou každé pondělí od 16:00 hod nebo dle domluvy.

Tento řád nabývá platnosti 1. 1. 2021
Je zveřejněn v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Bc.Jana Kafková, ředitelka MŠ

