Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace
č. p. 65, Dušníky 413 01
IČO 727 424 88

602 384 075
e-mail: skolka.dusniky@seznam.cz

Seznámení se školním řádem
Informace pro rodiče dětí nastupujících do MŠ:
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné, není-li dále stanoveno jinak.
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Netýká se
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
3. Děti mladší tří let se přijímají pouze ve výjimečných případech, pokud to kapacita MŠ
dovoluje a dítě je schopno dodržovat základní hygienu - je bez plen.
4. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
5. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita
školy dovoluje.
6. Naše mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem od 6.00 – 16.00 hodin.
7. Kapacita třídy se naplňuje do počtu 24 dětí.
8. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Jak se chodí do světa, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
9. Jména učitelů a provozních zaměstnanců jsou zveřejněna na webových stránkách školy
www.skolka.dusniky.cz
10. Po dohodě se zákonným zástupcem stanoví ředitelka způsob a rozsah stravování dítěte.
11. Pokud je dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.
12. Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje vlastní školní jídelna.
13. Škola se otevírá v 6.00 hodin.
14. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených
zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jimi písemně pověřeným zástupcům předají
15. Pokud neproběhne osobní předání dítěte v jiných prostorách školy, pak předávací zónu
tvoří vstup do třídy.
16. Nepřítomnost

dítěte je zákonný zástupce povinný omluvit předem, v případě náhlého
onemocnění do 7.30 téhož dne. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení
důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

17. Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé
a nemají žádné příznaky nemoci či infekce.
18. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti i změny, které se
týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost,
úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice,
žloutenka, mononukleóza, černý kašel, spála, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu
vší u dětí.
19. Zamlčení zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušení školního řádu.
20. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu 400 Kč.
21. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je
nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.
22. Úhrada se provádí bezhotovostně – inkasem. Vždy musí být pamatováno na možnou
časovou prodlevu při převádění částky mezi bankovními ústavy (splatnost).
23. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
24. Rodiče mohou dát souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy u Komerční banky
č. 94-3509430277/0100, MŠ přidělí dítěti variabilní symbol.
25. Ve výjimečných případech po dohodě s ředitelkou školy je možné sjednat jinou formu
úhrady (vklad na účet školy, pouze výjimečně platba hotově).
26. Stravování: Přihlášky a odhlášky provádějte ústně či telefonicky paní kuchařce Pavlíně
Hřebřinové 734 708 963, případně učitelkám MŠ.
27. Stravné je placeno bezhotovostně, příkazem k inkasu. Musí být placeno včas v určeném
termínu spolu s úplatou za vzdělávání pod přiděleným variabilním symbolem.
28. Opakované nezaplacení stravného (a školného) v termínu může být důvodem k zahájení
správního řízení o ukončení docházky dítěte do MŠ.

V Dušníkách dne ……………2021
Byl/a seznámen/a: …………………………………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce)

Bc. Vladimíra Hejdová
ředitelka školy

