
Vnitřní řád Mateřské školy Chodouny 

Tento dokument podává zákonným zástupcům dětí základní informace o provozu školy a 

doplňuje některá ustanovení školního řádu. 

Provoz školy: začíná v 6.00 a končí v 16.00 hodin. 

Budova se z bezpečnostních důvodů odemyká od 6.00 do 8,00, od 11.45 do 12,15, od 14.30 hodin 

do 16.00 hod. 

 Evidence dětí: Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci potvrdí a upřesní třídní učitelce 

údaje v evidenčním listu dítěte (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo 

trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností a telefonická spojení). Nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše 

uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, zaměstnání, změnu zdravotního 

stavu dítěte, zdravotní pojišťovny, změnu rodinných poměrů atd.). 

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. 

Přijímání dětí: Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do sedmi let na 

zkušební dobu 3 měsíců. Ředitelka se při zápisu dětí do MŠ řídí stanovenými kritérii pro 

přijímání dětí, která jsou veřejně přístupná na informačních tabulích pro rodiče v šatnách dětí. 

Zapsané děti docházejí do mateřské školy pravidelně. 

Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce osobně. Teprve potom mohou opustit MŠ. Při 

předávání dítěte musí rodiče hlásit každou změnu zdravotního stavu. Rodiče předávají dítě do 

MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně 

ohlásí mateřské škole. Nemocné dítě nemůže být přijato do kolektivu. 

Příchod dítěte do mateřské školy je časově omezen režimem dne. Ranní příchod dítěte – 

nejpozději do 8.00 hod. ( pokud se zákonný zástupce nedomluví s pedagogem jinak – návštěva 

lékaře apod.) 

Odchod dítěte z mateřské školy je časově omezen režimem dne. Děti mohou odcházet před 

obědem v 11.15 hod. nebo po obědě v době 11.45-12.15 hod. Ostatní děti se připravují na 

odpočinek. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen náhradní klidný program (prohlížení 

knížek na lehátku). Předškolní děti odpočívají na madračkách, po cca 45.min. odcházejí ke 

stolečku ve třídě ke klidovým činnostem. 

V době od 14.00-16.00 probíhá odpolední svačina, spontánní a řízené činnosti v hracích 

koutcích, na koberci, u stolku. Pohybové hry a hudebně pohybové hry. Dle počasí pobyt 

na školní zahradě. Je to doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci. 

Děti jsou předávány pouze rodičům, starším sourozencům nebo osobám pověřeným ve 

zmocnění k vyzvedávání.. 

Zákonní zástupci dětí, které jsou přijaty na 4hodinovou docházku ( povinné předškolní 

vzdělávání), musí toto časové omezení dodržovat. 

Omlouvání dětí: Každou nepřítomnost hlásí rodiče ihned učitelce. Omlouvají děti na 

tentýž den nejpozději do 7.00 hod. ( vzhledem k odhlášení obědů), a to telefonicky nebo 

emailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne (osobně, telefonicky, 

emailem). Předpokládaný nástup dítěte po nemoci nahlásí rodiče učitelce předem. Při 

příznacích onemocnění dítěte během pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha …) 

budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k dalšímu zajištění zdravotní péče o dítě. 

Konzultační hodiny s vedoucí učitelkou – na třídních schůzkách, denně v době ranních a 



odpoledních her lze přijít se svým dítětem do třídy a získat potřebné informace. 

V naléhavých případech si lze domluvit s učitelkou schůzku či konzultaci na určitou 

hodinu. Není možné odvolávat učitelky ze třídy či řešit výchovnou problematiku v době, 

kdy se musí věnovat dětem a odpovídá za jejich bezpečnost. 

Po předchozí domluvě lze umožnit návštěvu rodičů či veřejnosti kdykoliv za provozu 

školy. 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách 

v šatně, na webových stránkách a v uzavřené facebookové skupině. 

Platby v mateřské škole: Zákonní zástupci dítěte jsou ze zákona (školský zákon č. 

561/2004 Sb., vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) povinni platit úplatu 

za předškolní vzdělávání. Platba se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Výše školného je stanovena na 350,- Kč měsíčně. 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy. Rodiče si hradí pouze 

náklady na potraviny. Stravné i úplata se platí dopředu na následující měsíc a to do 20. 

dne v měsíci. Odhlašování obědů musí být provedeno nejpozději do 7.00 hod. daného dne. 

Zákonní zástupci si mohou po domluvě s učitelkou či vedoucí jídelny v prvním dnu 

nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve školní jídelně od 11.00- 11.30 hod. 

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

jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Platby 

školného i stravného probíhají převodem na BÚ školy. Je povinností rodičů platbu 

v termínu zajistit, a to i v případě, že dítě je pro nemoc či jiné důvody z docházky 

omluveno. Rodičům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy, bude 

úplata snížena na polovinu příslušné částky. V případě ukončení předškolního vzdělávání 

na základě žádosti zákonného zástupce dítěte v průběhu měsíce je vždy požadována 

úhrada úplaty za celý měsíc. 

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu bude následující :  

350,-Kč (za oba měsíce). Rodičům dětí, které nebudou v průběhu prázdnin MŠ 

navštěvovat, bude úplata snížena na 175,- Kč. 

V prostorách mateřské školy doporučujeme dětem pevné přezůvky, náhradní    

 oblečení, sportovní oblečení na zahradu, holinky, pláštěnku, hrneček na pitný 

 režim, pyžamo, doporučujeme věci dětem označit 

Po dobu docházky je dětem zapůjčeno ložní prádlo a ručníky (praní zajistí škola), 

1x za 2 týdny dostanou rodiče vyprat pyžamo domů. 
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