
                  ORGANIZAČNÍ ŘÁD  -  INFORMACE PRO RODIČE                                                         

 
1.Provozní doba mateřské školy:   

 

6.30.- 15.45hod. 

Do budovy se vchází hlavním vchodem, který je v době od 8.30 do 11.15  a od 12.15 do 14.15 z 

bezpečnostních důvodů uzamčen. 

 

Rodiče přivádějí děti nejpozději do 8.30hodin, jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla 

být v 15.50hodin uzamčena.                                                                                                  

 

2.Předávání dětí :  

 

Rodiče při příchodu předají dítě osobně učitelce nejdříve v 6.30hodin. Provozní pracovnice nejsou 

zodpovědné za převzetí dítěte. 

                                                                                                      

Děti jsou přiváděny nejpozději do 8.30hodin, vyjímečně lze po předchozí domluvě s učitelkou 

stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. 

 

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu na základě 

„Písemného pověření“ nebo uvedením osob v evidenčním listě. 

 

Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od zákonného zástupce po dobu předání 

dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

 

U nově přijatého dítěte do mateřské školy je s rodiči domluven individuálně přizpůsobený adaptační 

režim. Rodiče se předem dohodnou s ředitelkou a učitelkami na postupu 

 

3. Pobyt dětí v mateřské škole: 

 

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních 

dětí nepříjmout dítě s nachlazením či jiným virovým onemocněním. Po nemoci dítěte 

nevyžadujeme potvrzení dětského lékaře, spoléháme na serioznost rodičů. 

 

Vyskytne-li se v rodině virové či infekční onemocnění/včetně výskytu vši dětské/, jsou rodiče 

povinni na tuto skutečnost neprodleně upozornit MŠ. Pokud se jedná o infekční onemocnění jsou 

rodiče povinni řídit se pokyny hygienika. 

 

Má – li učitelka během dne podezření na nemoc dítěte, uvědomí zákonného zástupce s výzvou k 

vyzvednutí dítěte z MŠ. 

 

První pomoc při úrazu poskytuje dětem učitelka. Při vážnějším poranění zajistí odborné ošetření na 

zdravotním středisku a informuje rodiče. 

 

4. Vybavení dítěte do MŠ: 

 

Dítě chodí do mateřské školy přiměřeně oblečeno i obuto tak, aby bylo schopné nenáročnou cestou 

dosahovat sebeobsluhy v míře obvyklé věku dítěte. 

 

Vhodným oblečením do třídy jsou papučky s klínem a pevnou patou a světlou podrážkou, pohodlné 

oblečení, na které jsou  děti zvyklé – tepláčky do pasu s kapsou, tričko, mikiny, zástěrka, sukýnka... 

 



Pro pobyt venku je vhodná tepláková souprava a sportovní obuv. Do nepříznivého počasí je ideální 

šusťáková souprava, v zimních měsících oteplovačky nebo kombinéza, do deště pláštěnka – ne 

deštník! 

 

K polednímu odpočinku potřebují děti pyžamo, které dáváme na vyprání vždy v pátek nebo dle 

potřeby. 

 

Je vhodné, když mají děti ve skříňce náhradní oblečení, aby se v případě potřeby mohly převléknout 

 

Zvláště u malých dětí je důležité označit oblečení a obuv, aby nedošlo k záměně 

 

V horkých a slunných dnech je nutné, aby měly děti chráněnou hlavu před nežádoucím slunečním 

zářením – kšiltovky, šátky, klobouky... 

 

Mateřská škola zodpovídá za věci řádně označené a uložené na místech k tomu určených. V žádném 

případě nezodpovídá za poškození či ztrátu hraček, které si děti nosí z domu. 

 

Dle potřeby děti přinesou do MŠ pastu na zuby, kartáček a hygienické kapesníky. 

 

5. Nepřítomnost dítěte: 

 

Odhlašování dětí se uskutečňuje formou zápisu do sešitu v prostorách spojovací chodby MŠ, 

telefonicky  na tel čísle 571 447 950 nebo formou SMS na tel. čísle 775 709 830.  

Vždy nejpozději den předem do 11.30hod. 

 

Pokud dítěti z důvodu nepředpokladatelné nepřítomnosti / nejčastěji nemoci/ nelze včas stravu 

odhlásit, mohou si rodiče jídlo vyzvednout do vlastního, čistého jídlonosiče v čase k tomu určeném. 

Tato možnost odebrání obědu je pouze první den nepřítomnosti dítěte. 

Takto vydaná strava je určena k přímé spotřebě.  

Za stravu v jídlonosičích již škola nenese žádnou zodpovědnost a také po vydání neručí za 

předepsanou teplotu. 

 

Přihlásit se zpět ke stravování / po nemoci nebo jiné nepřítomnosti/ je potřeba nejpozději den 

předem do 11.30hod. 

 

Na pozdější odhlašování a přihlašování nemůže být z provozních důvodů brán zřetel. 

 

6. Stravování dětí: 

 

Týdenní jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v MŠ. Vedoucí školní jídelny může z provozních 

důvodů /nedodání objednaných surovin apod./ jídelníček pozměnit. 

 

Výdej stravy MŠ: 

− ranní svačina 8.30 – 8.50hod. 

− oběd  11.15 – 12.00hod 

− odpolední svačina 14.00 – 14.30hod. 

− výdej stravy do jídlonosičů 11.00 – 11.15hod. 

 

Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy ve třídě. 

 

V MŠ v rámci pitného režimu mají děti ve třídě po celou dobu provozu nápoj, mohou se tak napít 

dle vlastní potřeby. 



 

 

7. Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání: 

 

Stravné se platí v hotovosti první dva pracovní dny v měsíci , v době od 6.00 – 10.00hod v kanceláři 

VŠJ nebo inkasním způsobem. 

 

Rodiče mají možnost si propočítat částku na základě finančních limitů na potraviny pro jednotlivé 

věkové kategorie. Tyto finanční limity jsou celoročně k dispozici na nástěnce v MŠ nebo u VŠJ. 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy se  souhlasem Obce Lidečko na 

daný školní rok. 

Tato úplata je splatná v termínu placení stravného u VŠJ, která je tímto výběrem pověřena. 

 

Opakované nezaplacení stravného nebo úplaty za předškolní vzdělávání v daném termínu může být 

důvodem k ukončení docházky do MŠ. 

 

8. Denní režim mateřské školy: 

 

6.30 – 9.45       - doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí                       

                             pedagogickým pracovníkům, volné, spontánní a zájmové aktivity  

                          - doba pro činnosti řízené pedagogem zaměřené na skupinové a individuální  

                             činnosti 

                          - hygiena, svačina 

                          - řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich 

                             citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné na základě rámcového  

                             vzdělávacího programu 

9.45 – 11.15       - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku , kde probíhají  

                            činnosti a aktivity zaměřené na seznamování s přírodou, s přírodními jevy  

                            a s okolním světem a činnosti zaměřené s rozvojem tělesného pohybu 

11.15 – 12.00     - oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek dětí 

12.00 – 14.00     - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby  odpočinku,  

                              individuální práce s dětmi odcházejícími před odpolední svačinkou                         

14.00 – 15.45     - osobní hygiena, svačina 

                           - volné činnosti dětí zaměřené především na hry, pohybové aktivity,  

                              v případě pěkného počasí hry na školní zahradě 

                           - doba určená pro odchod dětí domů 

                           - řízená činnost pro děti s indiv. vzdělávacím plánem 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že změna bude v souladu s 

rámcovým vzdělávacím programem a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek, 

dětských dnů a podobných akcí. 

 

Režim dne je variabilní s ohledy na zájmy a potřeby dětí. Respektuje právo dítěte na vlastní 

spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídky činností. 

 

                      

9. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví: 

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dětmi do doby převzetí dítěte od zákonného zástupce po dobu 

předání zákonnému zástupci nebo osobě pověřené/ na základě písemného pověření/. 

 

Při hře ve třídě dbá učitelka na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 



 

Učitelka nedovolí dětem nosit do třídy nebezpečné hračky, ostré a špičaté předměty. 

 

Při práci s nůžkami a jinými nebezpečnými předměty vykonává nad dětmi náležitý dohled. 

 

Učitelka od dětí neodchází, v případě nutnosti si zajistí dohled jiné pracovnice školy. 

 

Při pobytu venku dbá učitelka na bezpečnost dětí, vyhledává vhodná místa pro hru dětí . Děti jsou 

před vycházkou nebo pobytem na školní zahradě vždy upozorněny na možná nebezpečí.                

Při vycházkách používá bezpečnostní prvky. 

 

10.Řěšení situací a připomínek rodičů 

 

Učitelky reagují na podněty rodičů operativně, v případě žádosti je domluvena schůzka s ředitelkou 

školy. 

 

 

V Lidečku 1.9.2018                                           Magda Mičatková, ředitelka školy 

 

 


