
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 

Mateřská škola je v provozu od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 

V době prázdnin je provoz upraven, rodiče jsou informováni 2 měsíce předem. 
 

PŘÍCHODY DĚTÍ DO ŠKOLY 

Provoz školy začíná v 6.15 hod. a končí v 16.15 hod. 

Doba příchodu dětí – od 6.15 – 8.00 hod. 

Jednotlivé třídy se otevírají postupně a paní učitelky si pak odvádí děti do svých tříd.  

 V 6.15 hod.   II.tř          (  přízemí vlevo) 

 V 7.00 hod.   I.tř.           (  poschodí vlevo) 

 V 7.00 hod.   III.tř.        (  přízemí vpravo) 

 V 7.30 hod.   IV. tř.      (  poschodí vpravo)  
 

Vchody do budovy jsou zajištěny z bezpečnostních důvodů automatickým uzamykáním. Při vstupu je 

třeba na učitelku své třídy zvonit zvonkem umístěným u vchodů do budovy a oznámit příchod dítěte. 
 

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠKOLY 

 Do 15.00 hod. (do 15.30 hod.) je otevřena IV. třída, pak jsou děti umístěny v I. třídě  

 Do 16.00 hod. je otevřena  1.třída - od 16.00 hod. budou děti spojeny ve III. třídě                                       

 Do 15.30 hod. je otevřena   II. třída – od 15.30hod. budou děti spojeny ve III. třídě 

 Do 16.15 hod. je otevřena   III. třída 
 

V jarních a letních měsících se děti rozchází po 14 hodině ze zahrady školy, z důvodu 

bezpečnosti je otevřena pouze jedna branka - vstup od obchodu. 

Dítě může ze školy odvést jen osoba za dítě právně odpovědná (rodiče nebo pověřená osoba) a to 

jen s vědomím učitelky na základě zplnomocnění. 

Děti do MŠ voďte včas – do 8.00 hod, aby nebyla narušována vzdělávací činnost dětí. 

Své děti si vyzvedávejte před 16.15 hod., při pozdním převzetí dítěte se jedná o narušení 

provozu MŠ – viz. Školní řád. 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ 
Při nepřítomnosti dítěte ve škole, je třeba dítě předem odhlásit ze stravy: 

* den předem- odhlašovacími lístky, které jsou v šatně dětí a vhozením do schránky na  

 dveřích od zahrady *telefonicky: 515 284 821 a také na webových stránkách - aktivace v kanceláři ŠJ  

- www.strava.cz  a to vždy do 20.00 hod. 

*při náhlém onemocnění – v ten den ráno, u vedoucí stravování, paní Prachařové, 

  - vždy do 7.15hod. * na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možnost vyzvednutí stravy do nosiče ve výdejním 

místě ZŠ v 11.15 hod. * je třeba vždy nahlásit ráno v kuchyni. 
 

OMLOUVÁNÍ V MŠ : osobně  * telefonicky:  na číslo-  515 284 806 nebo  773 049 933 * 

Nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání musí být rodiči řádně omluvena,  
při delší nepřítomnosti dítěte (pobyt na horách..) rodiče podávají žádost o uvolnění ze vzdělávání. 
Povinností rodičů je 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, kde po návratu dítěte do MŠ zapíše rodič nepřítomnost do omluvného listu. Odůvodnění 

nepřítomnosti dítěte je v kompetenci rodičů.  
 

Za pobyt dítěte v mateřské škole platí rodiče na začátku každého měsíce školné 420,-Kč. 

Tato výše je dána zvláštním předpisem. Stravné se platí měsíc dopředu  
(viz. Vnitřní řád ŠJ a výdejny). 

 

Děti s povinným předškolním vzděláváním a s odloženou školní docházkou školné neplatí.   

Na začátku roku je vybírána od rodičů částka ( 1000,- Kč ) na akce školy.                                     

http://www.strava.cz/
mailto:ms@zsjoklik.cz

