
           Vnitřní řád Mateřské školy Horšovský Týn, ul. Pionýrů 

1. Děti jsou do mateřské školy přijímány od 6.30  do 8.00 hodin, po vzájemné dohodě i 

později. Každé ráno se scházejí do 7.30 hod. v 1.Třídě, poté se rozcházejí do 

jednotlivých tříd. 

2.  Vyzvedávání dětí je rodičům umožněno po obědě v době od 12.15 do 12.45 hod., 

odpoledne od 14.30 do 16.30 hod. 

3. Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče 

se s učitelkami mohou domluvit na vhodném postupu. 

4. Rodič je povinen předat dítě učitelce osobně, teprve potom může opustit budovu 

školy. Rodiče dětí ze 2.třídy musí děti odvádět nahoru po schodech a při vyzvedávání 

je opět vyzvednout z této  třídy. Budou používat návleky, připravené u schodů do 

patra. 

5. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu. Toto 

pověření je písemné- Dohoda o vyzvedávání dítěte – rodičům je předkládáme k 

vyplnění při nástupu dítěte do MŠ. Případně pověření na základě telefonického či 

osobního hovoru rodiče s učitelkou. Bez pověření nelze dítě předat nikomu jinému, 

než jeho rodiči. 

6. Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě! V zájmu zachování zdraví ostatních dětí 

mají učitelky právo nepřijmout dítě viditelně nemocné, s nachlazením či jinými 

infekčními nemocemi. Rodiče jsou povinni  nahlásit výskyt infekčního onemocnění 

v rodině a veškeré údaje o zdravotním stavu dítěte. 

7. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny v telefonních 

číslech nebo změnu zdravotní pojišťovny či adresy. 

8. Rodiče jsou povinni nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte. Nečekanou 

nepřítomnost je nutno nahlásit telefonicky do 8.00 hod, aby dítě mohlo být 

odhlášeno ze stravování. Při nepřítomnosti dítěte trvající déle než 14 dní, vyplní 

rodiče písemnou omluvenku, kterou si vyžádají u učitelky ve třídě. 

9. Rodiče „Předškoláků“ jsou povinni jakoukoliv nepřítomnost dítěte zapsat do 

Omluvného listu dítěte. 

10. Stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Stravné se vybírá 

bezhotovostní formou inkasem z účtu ve výši 30,- Kč (34,- Kč děti s odkladem školní 

docházky) denně za uplynulý měsíc. Bližší informace jsou uvedeny v Organizačním 

řádu školní jídelny. Rodič je povinnen zajistit dostatečnou výši finančních prostředků 

na účtu k úhradě stravného. Stravné, které pro nedostatek peněz na účtu nebude 

moci být strženo, uhradí rodič neprodleně v hotovosti u vedoucí stravování, a to vždy 

v pondělí nebo středu do 8.00 hod. Pokud budou s placením stravného ze strany 

rodičů  opakované problémy, budeme vyžadovat placení hotově zálohou měsíc 

dopředu. 

 

 



 

11. Mateřská škola má dvě třídy.  Do 1.třídy( Berušky) je zapsáno 22 dětí ve věkovém     

složení 3 – 5 let, ve 2. Třídě ( Včeličky) je zapsáno 28 dětí ve věku 5 – 6 let a děti 

s odkladem  školní docházky. V případě, že jde učitelka z některé třídy na pobyt venku 

s dětmi sama, rozdělí se děti rovnoměrně mezi všechny učitelky. 

12.  Mateřská škola pracuje podle nového tříletého ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU s názvem „Jen si , děti, všimněte, co je krásy na světě“ . Každá třída má 

svůj Třídní vzdělávací program, který vychází z tohoto  programu, a který je 

dostatečně flexibilní, aby bylo možné reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. 

Školní  vzdělávací  Program je rodičům k dispozici k nahlédnutí v šatně školy. 

13. Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti 

ve prospěch dětí. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, mají právo být 

informováni o prospívání dítěte a jeho pokrocích. S učitelkami mají možnost 

domlouvat se na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte. Jsou 

pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje ( nástěnky, informační cedule, 

Zpravodaj, www. Stránky školy, společná setkání i individuální konzultace 

s učitelkami). Rodiče mají právo spolupracovat při plánování programu MŠ a při 

řešení vzniklých problémů. 

14. Do mateřské školy dítě potřebuje bačkory( z bezpečnostních důvodů 

nedoporučujeme na přezutí pantofle), pyžamo, vhodnou obuv a vhodné oblečení na 

hry a pro pobyt venku,  pláštěnku a obuv do deště, mladší děti též náhradní oblečení. 

Dále potřebují svůj vlastní hrnek  na pití v průběhu dne a starší děti též zubní 

kartáček. Všechny věci mají mít děti podepsané, aby nedošlo ke vzájemné výměně. 

Do MŠ nepatří ostré a nebezpečné předměty. Za případné ztráty cenných věcí 

neručíme (zlaté řetízky, náušnice, prstýnky). Pokud si dítě přinese do MŠ svoji hračku, 

učí se samo za ni zodpovídat. Starší děti hračky již do MŠ  nosit nemají. 

15. Ložní prádlo a ručníky jsou školní a perou se v prádelně MŠ Vančurova ul.  

Pyžama si děti odnášejí prát domů každý týden. 

 

Stížnosti, oznámení  a podněty k další práci MŠ podávejte u ředitelky školy- MŠ 

Vančurova ul. nebo vedoucí učitelce zdejší školy. Budou vyřízeny v zákonné době 

nebo postoupeny nadřízeným orgánům. 

 

 

Tento Vnitřní řád nabývá platnost dne 1.9.2017 a bude průbežně  aktualizován 


