Vnitřní školní řád mateřské školy - MŠ Dituška, Stará 13/15
podrobně upravuje provoz a režim mateřské školy a je součástí školního řádu.
Dodatek 5 školního řádu školy
Řád je zpracovaný na základě
 zákona č. 472/2011 kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
Je závazný pro rodiče a zaměstnance MŠ.

Provoz MŠ
provoz školy 6.30 – 16.15 hodin
omezení nebo přerušení provozu dává ředitelka na vědomí zástupcům dítěte
nejméně dva měsíce předem
mateřská škola pracuje podle „Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání“ a s prvky programu Začít spolu
mateřská škola je jednotřídní s flexibilním režimem

-

Přijímací řízení
uskutečňuje se na základě zápisu do MŠ
termín stanoví zřizovatel – UMČ Brno veřejnost je informována plakáty, z
zprávou ve zpravodaji, na internetových stránkách
přijetí rozhoduje ředitelka školy ( v rámci kapacity školy ) podle
stanovených kritérií ( jsou součástí ŠVP)
rodiče jsou informování vydáním „Rozhodnutí o přijetí“
do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé,
starší tří let
děti od dvou do tří let se mohou zařazovat do třídy MŠ na základě vyjádření
pediatra a s ohledem na provozní možnosti MŠ
děti zdravotně postižené smyslově, tělesně a mentálně, s vadami řeči, s více
vadami – rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte po
doporučení odborného lékaře, pediatra, vyjádření PPS či SPC - s ohledem na
provozní možnosti MŠ

-

Docházka, bezpečnost dětí
-

při vstupu dítěte do MŠ mají rodiče dětí možnost využít individuálního adaptačního režimu
zástupce dítěte je povinen oznámit předem, nepřítomnost dítěte v MŠ, pokud není tato skutečnost
známa, oznámí ji neprodleně po zjištění

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ
-

dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva
týdny
zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
c)ukončení dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

-

-

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za stravování v
dohodnutém termínu
na základě žádosti rodičů
děti se schází v MŠ zpravidla do 8.30 hodin
pozdější příchod je možný, je vhodné si toto dohodnout s třídní učitelkou a to vzhledem
k zabezpečení výchovy a vzdělání
vydávání dětí je zpravidla po obědě 12.30 – 13.00 hodin nebo odpoledne 14.30 – 16.15 hodin odchod v průběhu odpočinkové činnosti je vhodné ohlásit předem
rodiče dítě předají učitelce, za bezpečnost dítěte, které nebylo řádně předáno do třídy nenese
učitelka zodpovědnost

dítě si vyzvedávají zákonní zástupci, nebo mohou písemně pověřit jinou osobu, bez
písemného pověření bude dítě vydáno pouze zákonnému zástupci, pokud si pověřená
osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a)pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na městský úřad, který je podle § 15 zákona č.
359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se
obrátí na Policii ČR – podle §43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc
c) informuje ředitelku školy

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
-

-

-

zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí.
vzdělávací obsah ŠVP PV cíleně směřuje k prevenci před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace.
společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití, jejich respektováním předcházíme
projevům nepřátelství či násilí.
za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické
pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do
doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.
škola zajišťuje pojištění dětí proti úrazu, pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská
škola pořádá, v případě úrazu rodiče obdrží od vedoucí učitelky formulář k čerpání pojistné
události
v případě počtu dětí nad dvacet (a v případě absence jedné z učitelek), zajišťuje jejich bezpečnost
při pobytu venku či na akcích pořádaných školou společně s učitelkou také provozní pracovnice.
vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv, nepovolujeme přinášet do mateřské školy
nebezpečné či cenné předměty, žvýkačky
děti se přijímají do MŠ zdravé, učitelky mají právo požadovat, při
pochybnostech o zdravotním stavu dítěte, vyjádření lékaře
léky se v MŠ dětem nepodávají ( výjimkou jsou léky v ohrožení života dítěte ,léky které
předepíše lékař a informuje MŠ )
rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině dítěte
dále jsou rodiče povinni hlásit změny údajů uvedených v evidenčním listu dítěte
rodiče všechny věci svého dítěte opatří podpisem, nebo značkou

Podmínky zacházení s majetkem školy
-

vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami
vybavení MŠ umožňuje dětem samostatný výběr hraček i dalšího materiálu a usnadňují jim
rovněž jejich úklid
pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel, která zahrnují také šetrné
zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.

Stravování
-

školní stravování zajišťuje školní jídelna Pellicova, vedoucí stravování pí. Šándorová - otázky
placení, stravování, v MŠ pí. Nováková + vedoucí učitelka
platba stravného se provádí předem do posledního dne v měsíci, přihlášení a odhlášení se hlásí
vždy nejpozději v 11.00 hodin den předem
v případě neomluvené docházky se strava odebírá pouze jeden den, na další den je automaticky
odhlášena – viz. upozornění o stravování v šatně, přihláška ke stravování vydaná školní jídelnou
rodič si může v tento den odebrat stravu do vlastního jídlonosiče – do 12.15hodin
trvanlivost svačiny ½ hodiny od výdeje (namazání)

Úplata za předškolní vzdělávání
-

dle „Vnitřní vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání“ vydané vždy s platností k 1.září
příslušného školního roku

Práva zákonných zástupců + nabídka pro zák. zástupce
-

informační servis prostřednictvím nástěnek a společných setkáních - třídní schůzky, konzultace –
výchovné poradenství, náměty pro spolupráci
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
na informace o vzdělávacím programu
možnost individuálního adaptačního procesu dítěte společně s rodičem
po dohodě s učitelkou pobyt s dítětem v MŠ
spoluúčast rodiče na dění v MŠ, akcích pořádaných MŠ, tvorbě programu MŠ
podat k ředitelce školy stížnosti,oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění zjištěných
nedostatků v MŠ

Povinnosti zákonných zástupců
-

zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte
do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě
včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní
pojišťovny...)
v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné
včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole
respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy

Práva dětí
-

každé přijaté dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující
optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
každé dítě má právo na respektování vývojových, individuálních
a speciálních vzdělávacích potřeb
výběr činností na základě vlastní volby
na adaptační režim každé přijaté dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při
pobytu v MŠ
tato práva respektují všichni zaměstnanci mateřské školy pří své práci
při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a
Úmluva o právech dítěte

