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Základní škola a mateřská škola Chraštice 
Chraštice 44, 262 72 – Březnice 
 

„Spolu a v pohodě“ 

 
Údaje o zařízení : 
Základní škola a mateřská škola Chraštice, 262 72 Březnice 
Telefon :                       318 695 382, mobil MŠ 731 411 927 
IČO školy :                   689  98 503 
IZO mateřské školy  : 114 000 131 
Ředitel školy:              Mgr.Karel Derfl, Chraštice 40 
Zástupce pro MŠ :      Mgr.Jolana Vaněčková, Mirovice 385 

 
Školní řád mateřské školy 

 

Organizace provozu mateřské školy 
 

I. Přijímací řízení 
 

     Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 proběhl 19.5.2016. Děti mohou být do mateřské 

školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud nejsou všechna místa obsazena. 

     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy Mgr.K.Derfl. Přihlášku dítěte  

a Evidenční list vyplní při zápisu učitelka. Po ukončení zápisu obdrží rodiče Evidenční list, který musí vyplnit 

dětský lékař. Po odevzdání takto vyplněného Evidenčního listu, obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí dítěte do 

MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

II. Platby v mateřské škole 
 

Úplata za předškolní vzdělávání  

     Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, je stanoveno: 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti narozené před 1.9.2010, mají předškolní vzdělávání 

bezúplatné (školský zákon, § 123 odst.2). Stanovení bezplatnosti posledního ročníku mateřské školy je 

nejvýše na 12 měsíců. 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro tento školní rok stanovena na 350 Kč měsíčně (vyhláška č.14, § 6, 

odst.2). Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné 

nouzi; nezaopatřeného dítěte, kterému ( dítěti ) náleží zvýšení příspěvku na péči; rodič, kterému náleží 

zvýšení příspěvku na péči z důvodů péče o nezaopatřené dítě; fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a 

z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče(vyhláška č.14, § 6, odst.3). Rodiče, kterých se týká 

osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost 

každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje 

ředitel školy (školský zákon, § 164, odst.a). 

  
Úplata za školní stravování dětí 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy, tj.32 Kč (přesnídávka, oběd, odpolední 

svačina). Děti narozené před 1.9.2010  platí za stravné 35 Kč. 

Dětem přihlášeným jen na dopoledne se hodnota odpolední svačiny odečte.  

     Způsob platby : 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče 

povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné 

porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do 

mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1d ). 

Všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny v kanceláři školy nebo inkasem z účtu. 
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III. Evidence dítěte 
 

     Před nástupem dítěte do MŠ předají rodiče učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno jméno a 

příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného 

zástupce, jeho místo trvalého pobytu a telefonické spojení. 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před 

nástupem dítěte do MŠ. 

   Rodiče nahlásí každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy 

a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
 

IV.Provoz mateřské školy      
 

     Provoz mateřské školy je od  6.15 h - 16.15 hodin. 

Mateřská škola má schválenou maximální kapacitu 56 dětí (pro tento školní rok je zapsáno  49 dětí). 

Děti přicházejí do mateřské školy do 7.45 hodin ( kvůli nahlášení počtu dětí do školní kuchyně), jinak po 

předchozí dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. V době prázdnin školních dětí ( podzimní, 

vánoční, jarní)  je MŠ z provozních důvodů uzavřena. 

 O letních prázdninách se provoz mateřské školy řídí počtem zapsaných dětí. 

     Budova MŠ se zamyká,  při příchodu zvoňte! 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hodin telefonicky. Na následující dny se děti 

omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně , telefonicky nebo se zapíší do sešitu. 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost 

neprodleně ohlásí v mateřské škole. 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče 

telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře 

s jeho návratem do kolektivu dětí. 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou ve třídě mateřské školy od rodičů nebo jimi 

pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají 

zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři učitelce MŠ. 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a webu školy. 

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky! 

 

     Orientační režim dne :  (denní řád umožňuje učitelkám reagovat na individuální možnosti dětí, na počet 

dětí, na jejich aktuální i aktuálně změněné potřeby ) 

     6.15   -   8.00     hry a činnosti podle volby dětí, spontánní hry, individuální přístup, ranní kruh  

( nabídka dopoledních činností, přesunutí  předškoláků do horního patra budovy )          

      8.00  -   9.00     pohybové aktivity dětí, ranní cvičení, činnosti řízené učitelkami, hygiena 

            9.00   -   9.45    přesnídávka  ve ŠJ ( 9.00 - dopolední svačinka Veverek,  9.30 - dopolední   

svačinka  Soviček ) 

     9.30  -  11.00   příprava a pobyt dětí venku, pohybové aktivity - Veverky 

   10.00  -  11.30   příprava a pobyt dětí venku, pohybové aktivity - Sovičky 

          11.15   -  12.30   příprava na oběd, oběd ve ŠJ  (11.15 - oběd Veverek, 11.50 - oběd Soviček ),  
hygiena 

   12.00   -  14.15   příprava na spánek, četba pohádek,  klid na lůžku, spánek 

                               pro děti předškolního věku – nabídka jiných aktivit 

   14.15  -  15.00    oblékání, hygiena, pohybová chvilka, svačina 

   15.00  -  16.15    zájmová činnost dětí, dle možností  pohybové aktivity na školní zahradě  
 

     Organizace v šatně:  

Děti si ukládají věci na určené místo, učí se samostatnosti, pořádku,  vzájemné pomoci, slušně požádat a 

poděkovat za případnou pomoc. Vhodné je označení osobních věcí, aby nedošlo k jejich záměně. V MŠ 

jsou vhodné pouze bačkory, nevhodná je jakákoli obuv bez paty. 
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     Pobyt venku:  
K pohybovým aktivitám dětí slouží  zejména zahrada MŠ – skluzavka, prolézačky, lezecká stěna, 

houpačky, pískoviště, hřiště. Údržba zeleně a pískoviště se provádí pravidelně. K vycházkám je využíván  

blízký les a okolí školy. Je nutné, aby děti měly vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku. 
 

     Stravování : 

Příprava stravy se provádí v kuchyni, která slouží pro celou školu. Děti se chodí stravovat do školní 

jídelny. 

Při přesnídávce a odpolední svačině si děti prostírají samy, místo u stolečku mají dané. Při obědě 

pomáhají hospodáři, vybrané dvojice dětí, které se střídají. 

Děti se učí slušnému stolování a samostatnosti při jídle - zacházet správně s talířem, lžící, příborem, 

správně držet šálek, rovné sezení u stolu, jíst čistě. Starší děti používají při jídle příbory, nejmenším dětem 

pomáhají při jídle dospělí. Děti mají možnost přídavku při každém jídle. 
 

     Pitný režim: 

Během dne je na stole u dveří v kuchyňce konev s čajem, šťávou, vodou nebo moštem a děti si mohou 

kdykoliv nalít (použitý hrneček odloží do dřezu). V rámci přesnídávek  a svačin dostávají děti pravidelně 

mléko a mléčné nápoje. 
 

     Odpočinek, spánek, otužování, hygiena:  
 Děti si myjí ruce po každém použití WC, před a po každém jídle  (v umývárně se učí zvládnout základní 

sebeobslužné činnosti –používat tekuté mýdlo, roztírat mýdlo dlaněmi, opláchnout mýdlo vodou, oklepat 

vodu do umyvadla, utírat ruce do ručníku, česat se). Před odpoledním spánkem si čistí zuby (používají 

vlastní kartáček, pastu, kelímek, podepsaný ručník s poutkem). Každé dítě dostane školní hřeben,  škola 

také poskytuje mýdlo a toaletní papír. 

Pyžama používají děti vlastní, učí se je skládat na polštář  svého lehátka a každý týden si je odnášejí domů 

vyprat. Lehátka se denně rozkládají a jsou uložena v herně MŠ. Ložní prádlo se vyměňuje každý měsíc, 

ručníky týdně. Praní prádla zajišťuje prádelna při DO Bukovany. Větrání lůžkovin a jejich ukládání 

zajišťuje uklízečka. 

Otužování dětí vzduchem: Dodržování teploty v místnostech 20°C (ne více než 22°C), oblečení dětí 

přiměřené. Každodenní pobyt venku – vynechat nebo zkrátit možno za nepříznivých povětrnostních 

podmínek a teploty pod –10°C. 

V letních  měsících mají děti možnost využívat bazének. 
 

Výchovně vzdělávací činnost : 
 
   Při plnění školního  vzdělávacího programu jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě, mají dostatek času 

i prostoru pro spontánní hru, nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Dětem jsou vytvářeny 

podmínky pro individuální i skupinové činnosti. Plánování vychází z potřeb, zájmů  i možností dětí. 

Využíváme především ročních období, významných dnů a již tradičních akcí pořádaných školou – příroda 

na podzim, svět kolem nás, příroda v zimě, Vánoce-rodina, masopust-karneval, jaro-Velikonoce, Den 

matek, školní olympijské hry, zahradní slavnost. Jednotlivé úkoly jsou rozpracovány do týdenních 

tématických plánů.Výchova a vzdělávání směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, k posilování úcty k lidským 

právům a základním svobodám. Řád mateřské školy je podřízen potřebám a zájmům každého dítěte, pro 

každé dítě jsou vytvořeny bezpečné podmínky pro radostný pobyt v mateřské škole. 
 

Zaměstnanci mateřské školy:  
 
        Běloušková Blanka, učitelka MŠ                               Křivánková Šárka, učitelka MŠ         

         Seidlová Kateřina, učitelka MŠ                                 Vávrová Marie, učitelka MŠ                                    

         Mrzenová Šárka, uklízečka MŠ 
 

Rodiče mají právo: 
 

- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného  

života;  

- po dohodě s učitelkami být přítomni výchovným činnostem ve třídě; 

- konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkami; 

- přispívat svými nápady a náměty k obohacování výchovného programu školy; 

- předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí; 
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- projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelkám nebo řediteli školy; 

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. 
 

       

 

     Rodiče mají povinnost: 
 

-    předat ráno dítě učitelce a vyzvednout je před skončením pracovní doby; 

-    informovat mateřskou školu o výskytu infekční choroby u dítěte nebo u člena rodiny; 

-    omlouvat nepřítomnost dítěte; 

-    platit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní vzdělávání a stravné; 

-    nahlásit veškeré změny – především změnu telefonního čísla a změnu bydliště……..; 

-    seznámit se se školním řádem; 
 

     Dítě má právo: 
 

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, 

ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit); 

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když  nemá  pravdu, právo na  přátelství, 

na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či  sociální skupiny); 

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých  rodičů, pokud by mu to 

neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane,  právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost 

a vedení ze strany  dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…); 

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst 

v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, 

náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na  soukromí,…); 

- být respektováno jako individualita, která si vytvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se 

s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým 

vlastním způsobem,…); (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: 
 

- Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho  

  zákonného zástupce  nebo jím pověřené osoby, až do doby , kdy je pedagogický pracovník předá jeho  

  zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

- pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci dodržují bezpečnost při pobytu mimo území MŠ  

  po  pozemních komunikacích se řídí pravidly silničního provozu – první a poslední dítě má bezpečnostní  

  vestu; 

- při pobytu v přírodě pedagogičtí pracovníci využívají pouze bezpečná místa; 

- při využívání školní zahrady se řídíme dle pokynů Řádu školního hřiště; 

- při sportovních činnostech a pohybových aktivitách, před cvičením kontrolují pedagogičtí pracovníci  

  prostor, který je k těmto aktivitám připraven;  

- při pracovních a výtvarných aktivitách vykonávají děti tyto činnosti za zvýšené opatrnosti a pod  

  dohledem pedagogického pracovníka; 
 

Podmínky se zacházením s majetkem školy: 
 

-     po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti šetrně  

      zacházely s hračkami, učebními pomůckami a dalšími potřebami a nepoškozovaly majetek MŠ; 

-    děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškození bude tato 

      záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava nebo náhrada škody v co  

      nejkratším termínu; 

 
V  Chrašticích  1.9.2016 

 
 

Mgr.Jolana Vaněčková                                                                                      Mgr. Karel Derfl 
   


