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Školní řád – pokyny a informace pro zákonné zástupce 

 Provozní doba MŠ je od 6:00 hodin do 16:30 hodin. V době od 6:00 do 7:00 hodin se všechny děti scházejí 

ve II. třídě ŽABIČKY. V době od 6:30 do 7:00 se děti postupně rozcházejí do svých tříd KUŘÁTKA, DELFÍNCI, 

BERUŠKY. Provoz logopedické třídy BERUŠKY  je od 7:00 do 15:15 (děti jsou  

od 6:30 do 7:00 hodin a poté od 15:15 do 16:00 ve třídě KUŘÁTKA). Odpoledne se děti scházejí  

ve II. třídě ŽABIČKY a to postupně od 15:00 do 16:30 hodin. Sledujte informační cedule u vstupu do haly. 

 

 Děti přivádějte do MŠ od 6:00 hodin do 7:30 hodin, nejdéle však do 8:00 hodin. 

Veškeré změny, docházku a omlouvání hlaste do 7:30 hodin příslušného dne – 

v opačném případě je dítěti do docházky psán celodenní pobyt tedy i platba za celodenní stravné.  

Po předchozí domluvě lze dítě přivádět do mateřské školy kdykoliv podle potřeby rodiny, ale dítě musí být 

předem nahlášeno ke stravování. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 11:45 do 12:15 hodin. Odpolední 

vyzvedávání je vymezeno v čase od 14:00 do 16:30 hodin, nebo dle potřeby na základě dohody s učitelkou, 

nejdéle do 16:30. 
 

 Od 1.9.2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti, které v daném školním roce dosáhnou 5 let. Zákonní 

zástupci jsou povinni zajistit takovému dítěti vzdělávání v MŠ denně od 8 do 12 hodin. Povinnost 

předškolního vzdělávání lze plnit i individuálně. 

 

 Omlouvání dětí je možné do 7:30 hodin příslušného dne na uvedených telefonních číslech nebo osobně 

pedagogickému personálu. Pokud zákonný zástupce dítě řádně neomluví, bude dítěti psáno celodenní 

stravné.  

 Po dlouhodobé absenci nahlaste včas den návratu dítěte do MŠ – nejdéle do 7:30 hodin příslušného dne. 

V opačném případě nebude dítě do MŠ v ten den přijato, z důvodu nepřihlášení ke stravování pro daný den. 

 Při omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou jsou zákonní zástupci povinni doložit důvod absence 

(prokázat tuto absenci). Zákonný zástupce má povinnost omluvit dítě nejdéle do 2 dnů od začátku jeho 

nepřítomnosti v předškolním vzdělávání, pokud tak neučiní, bude vyzván pedagogickým personálem nebo 

ředitelkou MŠ a dítě musí poté neprodleně omluveno, nejdéle do 3 dnů ode dne výzvy.  

 Omlouvání dětí lze provést: 

telefonicky (také sms) nebo osobně do 7:30 hodin daného dne (577 103 285, 775 103 285) 

,dohodou s učitelkou kdykoliv předem. 

 

 Zákonní zástupci musí předat dítě osobně učitelce ve třídě již převlečené a přezuté. Nelze doprovodit dítě 

pouze do šatny nebo do budovy MŠ. Pokud zákonný zástupce OSOBNĚ nepředá dítě učitelce ve třídě, 

nenese MŠ žádnou odpovědnost za dítě. Zákonní zástupci si dítě osobně od učitelky vyzvedávají v době 

tomu určené osobně ve třídě nebo na zahradě MŠ. Zákonní zástupci nesmí nechat dítě bez dozoru v celém 

objektu MŠ, tedy ani na zahradě. Pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, je nutné zmocnění k vyzvedávání. 

 

 Mimo akce pořádané školkou nesmí zákonní zástupci a děti pobývat v prostorách MŠ déle, než po dobu 

nezbytně nutnou k převléknutí a obutí. Rovněž nesmí pobývat na zahradě MŠ.  

 

 Zákonní zástupci mohou přivést dítě do MŠ pouze v dobrém zdravotním stavu a jsou povinni informovat 

MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které 

by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte a dětský kolektiv (např. nákazy, infekční onemocnění, 

pooperační stavy, vrozené vady, alergie, omezení v jídle, prodělání Covid19  apod.).  
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 V případě pochybností je pedagogický personál i ředitelka MŠ oprávněna k lékařskému posouzení 

zdravotní způsobilosti dítěte pobývat v kolektivu a jsou oprávněni nemocné dítě nepřijmout.  

 

 Zákonní zástupci jsou povinni zajistit nejrychlejší vyzvednutí dítěte z MŠ v případě náhlého onemocnění 

v průběhu pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, vši, neštovice, opar, zánět spojivek, zelený 

sopel, kašel – pokud není alergie nebo chronická forma dle vyjádření lékaře na EL -  apod.) zajistit následnou 

lékařskou péči. 

 

 Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit každou změnu týkající se školní matriky a evidence dítěte: bydliště, 

jméno, telefon, zdravotní pojišťovnu, změnu rodinného stavu, zmocnění osob k vyzvedávání apod. 

 

 Zákonní zástupci jsou povinni chovat se slušně a ohleduplně k personálu MŠ i k majetku. 

 

 Platbu školného je zákonný zástupce povinen uhradit vždy do 15. dne stávajícího měsíce na účet MŠ nebo 

ve výjimečných případech hotově k rukám vedoucí školního stravování nebo ředitelky MŠ / zástupkyně MŠ. 

Číslo účtu: 123-2957950247 / 0100 . Školné pro školní rok 2021 / 2022 činí 460 Kč.  

 

 Platba za stravné je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce (zpětně) na účet MŠ nebo 

 ve výjimečných případech k rukám vedoucí školního stravování nebo ředitelky / zástupkyně MŠ. Každé dítě, 

které je v daný den v MŠ, se stravuje vždy. Děti, které spadají do povinné předškolní docházky (předškoláci 

i děti s odkladem povinné školní docházky) mají docházku bezúplatnou – tedy neplatí školné. 

 

 Děti jsou do MŠ přijímány na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dle vyhodnocení 

aktuálních platných kritérií. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve 

však od 2 let. Děti mladší 3 let (včetně) se musí umět napít samy z hrnečku s ouškem, musí být schopny se 

samy najíst nebo s mírnou dopomocí, mají osvojeny základy hygienického chování (umí chodit samy na WC 

nebo si řeknou, jsou schopny samy smrkat nebo si řeknou, nepoužívají pleny  

a cumel). Děti mohou být do MŠ přijímány v průběhu celého školního roku, pokud to umožňuje kapacita. 

 

 Do areálu MŠ nevjíždějte auty a jinými motorovými vozidly. Parkujte před branou nebo na parkovišti. Není 

dovoleno vstupovat do areálu se psy. Kola i kočárky nechávejte u vchodu do MŠ. Po příchodu prosím 

zazvoňte na příslušný zvonek, poté nahlaste své jméno a jméno dítěte, vyčkejte zvukového signálu a poté 

zatáhněte za kliku směrem k sobě.  Při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce a roušku nebo 

respirátor. Epidemická opatření jsou vždy aktuální k vývoji situace.  

 

 Personál MŠ neodpovídá za předměty a hračky, které si dítě přinese z domova.  

 

 Nenechávejte dítě v MŠ po celou dobu (10,5 hodin).  Pozorně čtěte nástěnky a webové stránky. Veškeré 

dotazy, náměty či připomínky hlaste své třídní učitelce nebo ředitelce MŠ.  

 

 Webové stránky: www.mszlin.cz  tř. Svobody, sledujte pravidelně AKTUALITY, platby školné a stravné 

naleznete v sekci TŘÍDY v pravém dolním rohu (heslo bude přiděleno v září); veškeré kontakty naleznete 

v sekci KONTAKTY 

http://www.mszlin.cz/

