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Mateřská škola Hostinné 

 Vnitřní řád mateřské školy 

Č.j.: 15/2017 Účinnost od: 1.9.2017 

Spisový znak: 2.1.35 Skartační znak: S 5 

1. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin. 

Celková kapacita právního subjektu Mateřské školy Hostinné  je 185 dětí. 

2. Kapacita na jednotlivých mateřských školách: 

1. MŠ Tyršovy sady 676, Hostinné – 56 dětí, 1 běžná třída, 2 třídy speciální, 

2. MŠ Hasičská 231, Hostinné – 73 dětí, 3 běžné třídy, 

3. MŠ A.Dvořáka 744, Hostinné – 56 dětí. 

 Děti jsou přednostně přijímány k celodenní docházce. Zákonný 

zástupce, dále jen rodič, může dohodnout v některé dny polodenní 

pobyt. Zcela výjimečně lze dočasně dohodnout polodenní docházku 

dítěte z důvodu adaptace na mateřskou školu. 

 Budova MŠ se odemyká v 6:25 hodin a uzamyká v 16:35 hodin. 

 Budova MŠ je zabezpečena zvonky s displeji umístěnými ve třídách. 

Po zazvonění se příchozí ukáže na kameru a po té je do budovy 

vpuštěn. Jestliže se neukáže, je k tomu vyzván zaměstnancem, který je 

přítomen u displeje. 

3. Scházení a rozcházení:  

 Všechny děti se scházejí od 6:30 do 7:30 hodin v jedné třídě, dále 

dle cedulí s informacemi,  ve které třídě se děti nacházejí. 

 Pokud mají rodiče zájem přivádět děti později než v 8:15, dohodnou se 

s paní učitelkou. 

 Po obědě si rodiče vyzvedávají své děti v době od 12:15 hodin. 

 V době do 15:00 hodin se děti rozcházejí  ze svých kmenových tříd, 

dále dle cedulí s informacemi,  ve které třídě se nacházejí. 

 Pokud bude z provozních důvodů nutno zavřít některou třídu, nebo 

budou děti na školní zahradě, bude tato informace zveřejněna na 

vstupních dveřích mateřské školy. 

4. Předávání a vyzvedávání dětí:  

 Zákonní zástupci dále, jen rodiče nebo pověřená osoba, jsou povinni 

předat dítě osobně paní učitelce. 

 Rodiče jsou zodpovídají za zdravotní stav předávaného dítěte. Učitelky 

mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ 

děti s nachlazením či infekčním onemocněním. 

 Rodiče mohou pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte po vyplnění 

formuláře Zmocnění k vyzvedávání dítěte a pověření podepíši. Bez 

písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho 

rodiči či zákonnému zástupci. 
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 Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj.do 16:35 

hodin. Opakované případy opoždění jsou považovány za porušování 

školního řádu. 

 Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 17:00 hodin, bude o této situaci 

informován orgán sociálně - právního oddělení ochrany dětí, dále pak 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO a dítě předáno Policii ČR. 

O umístění dítěte bude rodič informován oznámením na dveřích MŠ. 

5. Stravování dětí a omlouvání nepřítomnosti:  

 Dítě se v MŠ stravuje polodenně, či celodenně. 

 Doby podávání jídel: ranní svačina od 8:30 do 9:00. Oběd od 11:30 do 

12:15. Odpolední přesnídávka od 14:00 do 14:30 hodin. 

 Nepřítomnost dítěte je nutno omlouvat předem do 7:15 hodiny ranní 

telefonicky nebo osobně.  

 Možnosti omlouvání: ústně na kmenové třídě, telefonicky na čísle: 

 MŠ Tyršovy sady – tel.: 499 441 280,  

 MŠ Hasičská – tel.: 499 524 128,  

 MŠ A.Dvořáka – tel.: 499 524 330. 

 V případě neomluvené absence nebude platba stravného odhlášena. 

 V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den 

nemoci. 

 V případě neomluvené absence nebude platba stravného odhlášena. 

 Stravné se hradí zálohově předem, prostřednictvím účtů, výjimečně 

osobní platbou v účtárně v budově MŠ Tyršovy sady. 

 Veškerý peněžní styk v mateřské škole zajišťuje vedoucí školní jídelny 

 Pokud se jedná o dítě, které se vzdělává v PPV, je třeba jej řádně 

omluvit a důvod nepřítomnosti zaznamenat do omluvného listu. 

6. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole:  

 Dle § 123 zákona 561/2004 Sb., dále jen školského zákona a § 6 

Vyhlášky o předškolním vzdělávání platí směrnice o vybírání úplaty za 

předškolní vzdělávání. 

 Zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělání do mateřské 

školy, uhradí úplatu za předškolní vzdělávání v maximální výši 50% 

průměrných neinvestičních výdajů. Základní částka je stanovena vždy 

na období jednoho školního roku. 

 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje 

bezúplatně. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje 

bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do ZŠ. 

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně 

prokáže, že pobírá sociální příplatek (§ 20 až 22 zákona č.117/1995 
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Sb.,o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské 

péče ( §36 až 43 zákona 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného 

zástupce. 

 Dokud nebude rozhodnuto o osvobození ze strany ředitele, musí být 

úplata uhrazena. 

 Zákonný zástupce, který opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v 

mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelem jiný 

termín úhrady, může být po předešlém oznámení dle §35 školského 

zákona ukončeno předškolní vzdělávání. 

 Ředitelka nemůže ukončit docházku dítěte, které se vzdělává v rámci 

PPV. 

7. Oblečení a obutí dětí:  

 Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a 

obuté. 

 Všechny věci musí být zřetelně podepsány a uloženy v šatnovém bloku. 

 Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu 

určeném, škola neručí. 

8. Přijímání dětí do mateřské školy: 

 Termín zápisu a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka školy a to po 

dohodě se zřizovatelem. 

 Informace o zápisu jsou zveřejněny prostřednictvím plakátů a na 

webových stránkách školy. 

 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy dle 

§34 školského zákona. Při přijetí je stanoven dítěti pobyt v mateřské 

škole - celodenní nebo čtyřhodinový. Tento je stanoven na celý školní 

rok. Pokud během školního roku nastane změna, rodič ji musí s 

ředitelkou projednat. 

 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské 

školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení 

a dále klinického logopeda. 

 Pro děti, které dosáhnou pátého roku věku od počátku školního roku, je 

předškolní vzdělávání povinné. 

 Žádost k přijetí mohou rodiče podat během školního roku a je-li v MŠ 

volné místo, je dítě přijato. 

9. Ukončení předškolního vzdělávání: 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, dle §35 školského 

zákona pokud:  

 dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní 

předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny, 

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ, 
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 v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení 

doporučí ukončení, 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské 

škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodne s ředitelem, případně pověřenou pracovnicí jiný termín 

úhrady. Nelze uplatnit u dítěte plnící PPV. 

 Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí písemně 

tuto skutečnost ředitelce MŠ. S vedoucí školní jídelny si dohodnou 

odhlášení stravného, případné vrácení přeplatků. 

10. Prázdninový provoz: 

 V době letních prázdnin zajišťuje provoz jedna mateřská škola, která 

nečerpá dovolenou.  

 Zákonní zástupci jsou o provozu MŠ informováni minimálně 3 měsíce 

předem na webových stránkách, vývěskou na nástěnce nebo na třídních 

schůzkách.  

 Z důvodu evidence počtu dětí vyplní zákonní zástupci do 20.6. Žádost 

o umístění dítěte do mateřské školy v době hlavních prázdnin. Na konci 

června jsou žádosti se zmocněním a kontakty na zákonné zástupce 

předány na jednotlivé mateřské školy, které zajišťují provoz. 

11. Styk s rodiči: 

Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách, a to vždy s ohledem na   

bezpečnost přítomných dětí. 

Osobní jednání s ředitelkou je možné po předešlé domluvě. Krátké osobní jednání je 

možné denně od 10:30 do 13:00 hodin. 

 

Mgr. Vladimíra Svobodová, ředitelka MŠ Hostinné 

 


