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Školní řád mateřské školy 

I .  Údaje o ško le 
Název: Základní škola a mateřská škola Měčín – příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Měčín - právní forma obec, IČO - 00 255 785 

Adresa: Školní 93, 340 12 Švihov 

Telefon: 733 144 361 

Ředitelka: Mgr. Václava Čejková 

Vedoucí učitelka:  Jitka Vizingerová 

Učitelka: Alena Havlíková, Petra Havlíčková 

Typ MŠ: celodenní 

Kapacita 40 dětí 

Provozní doba: 6 15 – 16 00 

Věková kategorie: zpravidla 3 – 6 let 

Název ŠVP: My, pohádky a svět kolem nás 

I I .  Žádost i  o  př i je t í  do MŠ a př i j ímání  d ě t í  
Termín, zpravidla v dubnu, místo a dobu podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ 
stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Toto je formou vývěsky a 
rozhlasem oznámeno veřejnosti. Žádost o přijetí lze podávat i během školního roku. 

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Měčín: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem na 
území společného obvodu spádové školy ZŠ a MŠ Měčín (Smlouva o vytvoření 
společného obvodu spádové školy mezi obcí Kbel a městem Měčín), v souladu s 
§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Děti zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců) přihlášené k celodenní docházce. 
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3. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí přihlášené k celodenní docházce. 

4. Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem přihlášené k celodenní docházce. 

5. Děti nepracujících rodičů přihlášené k celodenní docházce. 

6. Děti přihlášené k omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím. 

7. Děti s místem pobytu mimo dle výše uvedených kritérií. 

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, v průběhu školního roku pouze 
v případě volné kapacity MŠ. Před přijetím dítěte zákonní zástupci doloží vyjádření 
dětského lékaře, že může dítě mateřskou školu navštěvovat a zákonný zástupce se 
s mateřskou školou dohodne na délce pobytu dítěte ve školce do MŠ. 

I I I .  Provoz MŠ 
Provoz MŠ je celodenní od pondělí do pátku v době od 6:15 až 16:00 hodin. Provoz o 
vedlejších a hlavních prázdninách se bude řídit zájmem rodičů o docházku svých dětí do 
mateřské školy a ekonomickými hledisky provozu. Omezení nebo přerušení provozu 
během prázdnin bude zveřejněno nejpozději 2 měsíce předem. V případě závažné 
organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního 
vzdělávání, zveřejní ředitelka ZŠ a MŠ přerušení nebo omezení provozu MŠ 
neprodleně. 

IV.  Docházka dě t í  
Rodiče dbají, aby dítě docházelo do mateřské školy pravidelně a včas – do 8:00 hodin, 
výjimečně lze hodinu domluvit podle potřeby. Pokud nemůže dítě do MŠ přijít, oznámí 
rodiče příčinu jeho nepřítomnosti učitelce MŠ. Doba pro vyzvedávání dětí z MŠ je do 
12:30 a od 15:00. Po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte může být 
ředitelkou ZŠ a MŠ ukončená docházka do MŠ, jestliže: 

� dítě nedochází do MŠ více než 2 týdny bez omluvy 

� zákonný zástupce opakovaně závažným způsobem narušuje provoz MŠ 

� zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za 
stravné ve stanoveném termínu 

� ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 
poradenské zařízení 

Docházku dítěte lze ukončit na žádost nebo po oznámení zákonných zástupců. 

V.  Stravování  dě t í  
Rozsah stravování dítěte v MŠ se dohodne při přijetí dítěte. Je-li dítě přítomno v době 
podávání jídla, stravuje se vždy. Úplata za stravné je dána směrnicí ředitelky školy. Jsou 
dodržovány podmínky zdravé životosprávy. Svačiny si děti odebírají samy z přiloženého 
tácu, nápoje dostanou na stůl. Po jídle odnesou nádobí na určené místo. Službu konající 
učitelka dohlíží na to, aby nedocházelo k pomíchání čistého a použitého nádobí. 
Polévku nalévá dětem kuchařka přímo u stolu, hlavní jídlo nandává kuchařka z termo 
nádob na talíře a s obsluhou dětí vypomáhá službu konající učitelka. 
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VI.  Péče o zdraví  a  bezpečnost  dě t í  
Učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí od doby, kdy je převezme od rodičů do doby, kdy 
je rodičům opět předá. Předání jiným osobám se uskuteční jen tehdy, pokud jsou tyto 
osoby uvedené na evidenčním listě dítěte, nebo o to písemně požádají. Při pobytu venku 
učitelka odpovídá za bezpečnost nejvýše 20 dětí smyslově, duševně a tělesně zdravých. 

Při specifických činnostech (plavání, sáňkování apod.) zajišťuje bezpečnost další 
způsobilá osoba. 

V místnostech, kde jsou děti, se zachovává teplota 19 – 22°C. Elektrické zásuvky jsou 
opatřeny chrániči, prostory jsou upraveny tak, aby se děti nemohly poranit. 

Rodiče při předávání dítěte učitelce zodpovídají za dobrý zdravotní stav dítěte. Při 
změně zdravotního stavu dítěte se učitelka spojí s rodiči dítěte tak, aby nebyl ohrožen 
zdravotní stav ostatních dětí. V době adaptačního procesu dětí bude mateřská škola 
zamykána od 8.00 do 11.30.  

VII .  Režim v MŠ 
Časové údaje přibližné, podle potřeby upravované. 

 6 15 – 8 45  volné hry, cvičení 

 8 45 – 9 00  svačina 

 9 00 – 9 45  řízená činnost 

 10 00 – 11 35  vycházka 

 11 45 – 12 15  oběd 

 12 15 – 12 45  příprava na spánek 

 12 45 – 14 30  pohádka, spánek, odpočinek 

 14 45 – 15 00  svačina 

 15 00 – 16 00  volné hry 

Volná hra:  
� podle přání dětí volný výběr činností, hraček a pomůcek, hry na něco, na někoho ve 

třídě i při pobytu venku 

Řízené činnosti:  

� ve skupině i jednotlivě, obsahem jsou činnosti vypracované do tématických celků 

Pohybové aktivity: 

ve třídě: rozcvičky, pohybové hry, pohybová improvizace 

 využívání nářadí a náčiní vzhledem k prostorám a počtu dětí 

zahrada: pískoviště opatřeno sítí, plachtou, výměna písku 1x za 5 let (2010) 

 průlezky, skluzavka, jabloňový sad 

hřiště: travnaté, s umělým povrchem 

tělocvična s vybavením 

vycházky do okolí 

Odpočinek, spánek: 
� společná pohádka, relaxační hudba 
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� reakce na individuální potřebu spánku (nabídka hraček, knih, vstávání dřív) 
� lehátka skládána na sebe 
� výměna pyžamek 1x za týden, ukládána pod polštářkem 
� výměna lůžkovin 1x za 3 týdny, ukládání ve skříňce 
� praní prádla v rodinách 

VII I .  Ochrana majetku MŠ 
Zaměstnanci, rodiče i děti zacházejí s vybavením, zařízením a pomůckami šetrně, 
udržují čistotu. 

Každé poškození nebo závadu nahlásí učitelce MŠ. 

Do MŠ není povoleno nosit hračky z domova, výjimkou jsou plyšové hračky na spaní. 
MŠ nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto hraček. 

Při ztrátě části oblečení, nebo jiné potřebné věci se musí ztráta neprodleně oznámit v 
MŠ a posléze vyplnit tiskopisy pojistné události. 

IX.  Styk s  rod ič i  
Spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou třídních schůzek, individuelních rozhovorů, 
nástěnek (informace pro rodiče), besídek a společenských akcí. Třídní schůzky se konají 
dvakrát ročně. S termíny akcí pořádaných mateřskou školou budou rodiče s předstihem 
informováni formou vývěsky v šatně. Učitelky s rodiči dbají o jednotné působení na dítě 
a o otevřenou komunikaci. 

Práva rodičů: – seznámit se se Školním vzdělávacím programem MŠ 
– informovat se, diskutovat o výchovných problémech svého dítěte 
– účastnit se akcí společně pořádaných školou a rodiči 
– účastnit se třídních schůzek, besídek 
– mohou se vyjádřit k úrovni stravování 
– v rámci adaptace dětí ve škole je umožněn rodičům vstup do třídy 
– nahlížet do třídy na činnosti dětí průhledem ze šatny 

Povinnosti:  – oznámit příčinu nepřítomnosti dítěte ve škole neprodleně, nejpozději do 
dvou dnů 

– dbát, aby dítě docházelo do MŠ včas a pravidelně 
– sledovat informace na nástěnkách 
– poskytnout svému dítěti veškeré potřeby k pobytu v MŠ 
– rodiče zodpovídají za dobrý zdravotní stav svého dítěte 
– včas hradit úplatu za vzdělávání v MŠ a úplatu za školní stravování 
– dodržovat provozní dobu MŠ 

Školní řád mateřské školy je součástí Organizačního řádu, který  je v rámci školy 
veřejně k dispozici všem zaměstnancům a je pro ně závazný. 

 

 

 ………………………………
 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 


