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1.Provoz školy začíná v 6.15 hod. a končí v 16.15 hod./pravidla otevírání tříd a postupného 

nástupu učitelek, jsou uvedena v provozním řádu, ten je každoročně aktualizován a je 

přístupný všem rodičům. 
 

2. Provoz školy bývá přerušen 2x v roce. O vánocích, zpravidla na dobu jednoho týdne a o hlavních 

prázdninách, zpravidla na dobu šesti týdnů. Dobu přerušení provozu oznámí ředitelství školy 

právnímu zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Na dobu prázdnin podávají rodiče písemnou 

žádost o umístění dítěte do jiných MŠ v Kyjově. 

 

3. Přijímání dětí do mateřské školy: 

* Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu, o termínu jsou rodiče informováni prostřednictvím plakátů, 

   místního tisku a médií, webových stránek školy. 

* O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy, zpravidla v měsíci po ukončení zápisu dětí, podle 

spisového  řádu do 15 dnů, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti. 

* Ředitel školy vydává písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, stanovuje zkušební dobu  

   tří měsíců. 

* V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne kapacitu školy, rozhoduje o jejich nepřijetí, ředitel  

    školy, na základě kritérií vydaných školou. 

 * Pokud dítě není do MŠ přijato, ředitel školy vydá písemné rozhodnutí o nezařazení dítěte a rodič se  

    může prostřednictvím školy odvolat. 

* O zařazení dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami do třídy MŠ, rozhoduje ředitel školy na  

    základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření a doporučení příslušného SPC a PPP ,  

    délka pobytu dětí s postižením se řídí  Zákonem o státní, sociální podpoře §31 odst.3. 

* Běžná třída mateřské školy se naplňuje do dvaceti čtyř dětí, zpravidla od tří do šesti let. Počet dětí ve    

   třídě lze zvýšit výjimkou na dvacet osm zapsaných dětí, počet dětí se snižuje zařazením dítěte se  

   speciálními vzdělávacími potřebami 

* Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

 

4. Zákonný zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem nepřítomnost dítěte ve škole,  

nebo dítě omluví neprodleně, pokud není nepřítomnost dítěte známa předem. 

Při povinném předškolním vzdělávání je povinností rodičů omluvit nepřítomnost dítěte ve škole a to 

bud osobním kontaktem, telefonicky,SMS nebo emailem ( ms@zsjoklik.cz ) a u dětí s povinným 

vzděláváním prostřednictvím omluvenky a po návratu dítěte do MŠ zapíše nepřítomnost do 

omluvného listu. Při delší nepřítomnosti dítěte (pobyt na horách..) rodiče podávají žádost o 

uvolnění ze vzdělávání. Odůvodnění nepřítomnosti dítěte je v kompetenci rodičů.  

 
5. Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, po předchozím písemném upozornění  

   zástupce dítěte, jestliže: 

* dítě nedochází do MŠ bez omluvy nejméně jeden měsíc, 

* zákonný zástupce opakovaně a závažným způsobem narušuje provoz MŠ, pozdní vyzvedávání dítěte 

* v průběhu zkušební doby, na základě doporučení pediatra nebo  SPC a PPP  

* zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní      

   stravování, ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

 

6. Děti rodiče mohou přivádět do MŠ výjimečně v kteroukoli dobu, po domluvě s učitelkou  

    ve třídě. Stejně tak si je mohou  i vyzvednout. 
 

Doba vhodná k příchodu je, od 6.15 do 8.00 hod. Pozdější nástupy nejsou z důvodů 

rušení vzdělávací činnosti vhodné !! 
 

* Dobu nástupu a odchodu je třeba předem dohodnout s učitelkou ve třídě. 

* Ze zdravotních důvodů je třeba dodržovat v nástupech do MŠ jistou pravidelnost. 

* Zákonní zástupci jsou povinni předávat uč. dítě zdravé, bez zjevných příznaků onemocnění. 
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7. Rodiče přihlásí své dítě na stravování při nástupu do MŠ a řídí se provozním a vnitřním řádem ŠJ. 

   V jídelně školy mohou pro své dítě objednat k pravidelnému stravování všechna jídla, nebo jen některé jídlo   

    během  dne. (přesnídávka, oběd, odpolední svačinku) *dítě může odebírat všechna nabízená jídla* nebo jen  

    některá jídla. 

* Je-li dítě v době podávání kteréhokoliv jídla přítomno ve škole, stravuje se vždy, s přihlédnutím  

    k době  nástupu do MŠ a k době posledního jídla doma. 

* První den nemoci dítěte, mají rodiče možnost si vyzvednout stravu ve výdejně ŠJ v ZŠ  v 11.15 hod. 

   -  je třeba vždy nahlásit ráno v kuchyni. 

 

8. Za stravu odebranou  dítětem v MŠ se platí vždy měsíc předem. 

 

9. Za vzdělávání v MŠ platí rodiče dítěte každý měsíc školné.     

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které k 1. září dovrší pěti let a vzdělávání dětí s odloženou 

školní docházkou  je bezplatné. 

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu   

čtyř hodin denně, od 8.00 - 12.00 hodin, v této době musí být dítě přítomno v MŠ a účastnit se  

vzdělávacího programu školy. 

                                              
10. Rodiče předávají dítě paní učitelce osobně, teprve po předání dítěte opouští budovu školy. 

 

11. Od doby osobního převzetí dítěte od rodiče, až do doby jeho předání zákonnému zástupci nebo jím  

      pověřené osobě, odpovídá za bezpečnost dítěte učitelka. 

 

12. Zákonní zástupci mohou písemně pověřit jinou osobu k převzetí dítěte z mateřské školy na  

      základě -Zmocnění  * bez písemného pověření paní učitelka jiné osobě, než rodiči, dítě nepředá. 

 

13. Rodič může být spolu s dítětem v adaptačním období přítomen ve třídě, 

   * Rodič může po dohodě s paní učitelkou vstupovat do třídy a být nápomocen svému dítěti při zvykání na  

      nové  podmínky * pokud to dítěti prospívá, může být po dohodě s paní učitelkou přítomen i po delší dobu. 

 

14. Rodiče jsou informováni o zpracování a právech osobních údajů na nástěnkách u tříd,  

      souhlas poskytují podepsáním – Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

 


