
                     Vnitřní řád Mateřské školy Horšovský Týn 

 
1. Děti se do MŠ přijímají od 6.30 do 8.15 hodin. Po předchozí domluvě lze dítě přivádět do MŠ 

později, dítě ale musí být nahlášené na stravování. 

 

2. Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

    Rodiče se mohou domluvit s ředitelkou školy a učitelkami na vhodném postupu. 

 

3. Rodič je povinen předat dítě o s o b n ě  učitelce, teprve potom může opustit školu. 

 

4. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.(formuláře u učitelek 

ve třídě nebo ředitelky MŠ).  

Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!! 

 

 5. Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví   

 ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením, či jinými infekčními nemocemi. 

 Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje 

 o zdraví dítěte. 

 

6. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel nebo 

   změnu zdravotní pojišťovny dítěte.   

 

7. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li     

   nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

 

8. Stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Stravné se vybírá formou 

bezhotovostní ve výši 30,- Kč, 7 letí 34,- Kč denně (bližší informace- provozní  řád školní 

jídelny). 

   Rodič je povinen zajistit dostatečné množství finančních prostředků k úhradě 

   stravného. Stravné, které nebude zaplaceno z účtu ( nedostatek finančních prostředků), 

hradí rodič ihned v hotovosti u vedoucí stravování. Termín inkasa stravného a úplaty byl 

stanoven na 20. a 21. v měsíci. Pokud budou opětovně s úhradou problémy, bude rodič platit 

hotově zálohou měsíc předem.     

                  

9. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné 

   lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům. 

 

10. Mateřská škola má 4 třídy. 

 Věkové složení dětí: 1. a 2. třída: 3- 5 leté děti,  3.a 4. třída: 4- 6 leté děti + děti s OŠD 

       

11. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „ V naší školce slunce nezapadá“  

       

 Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je flexibilní, 

 aby mohl reagovat na aktuální změny, na potřeby dětí. 

 

12. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí. 

     Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, dle zájmu vstupovat do her svých dětí. 

     Rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho pokrocích. S učitelkami na  

     třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče 

     jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje (nástěnky, společná set- 

     kání, tvořivá odpoledne, Zpravodaj, individuální konzultace s učitelkami). 

 



     Rodiče mají právo spolupracovat při plánování programu MŠ a při řešení vzniklých pro- 

     blémů (schůzky s rodiči, vzájemná setkání). 

      

13. Dítě v MŠ potřebuje: bačkory, pyžamo, vhodnou obuv a oblečení na pobyt venku, pláš- 

      těnku, hrneček, ml. děti-náhradní oblečení, papírové kapesníky do skříňky 

                                            

     Děti musí mít své věci označené, podepsané. 

 

14. Ložní prádlo a ručníky jsou školní, prádlo se ve škole pere. 

      Pyžama si děti odnášejí vyprat každý týden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv mateřské školy si přeje: 

 

„ Aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou 

zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.“ 

    

 

 

 

 

 

 

 
V Horšovském Týně 1. 9. 2017                                                                                                                  

 

 
                                                                                            ………………….. 

                                                                                          Alena Lechnýřová 

                                                                                               ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 


