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Provoz MŠ je od 6.00 hod do 16.00 hod.
Budova MŠ se uzavírá v 8.00 hod. Po dohodě s třídním učitelem MŠ je možno přivést dítě v
průběhu celého dne. Mimořádnou dobu odchodu nahlásí rodiče ráno třídní učitelce.
Při příchodu do MŠ za bezpečnost dítěte odpovídají rodiče (př. osoba, která dítě přivede). Učitelka
za dítě odpovídá až po osobním předání dítěte ve třídě.
Při odchodu dítěte z MŠ bude dítě předáno pouze rodičům nebo pověřeným osobám. Přijde-li pro
dítě jiná osoba, musí předložit písemný souhlas rodičů.
Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění č.167/2018 Sb. a podle Vyhlášky o předškolním
vzdělávání č. 14/2005 Sb. ve znění č. 151/2018 Sb. s účinností od 1. 9. 2018.
Termín přijímacího období je mezi 2. až 16. 5., ředitelka stanoví přesný den a čas přijímacího
řízení, o zařazení dětí rozhoduje ředitelka. O přijetí dítěte rozhodne ředitelka mateřské školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Do MŠ se zpravidla přijímají děti od 3-6, nejdříve však od 2let. Pro děti, které od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání POVINNÉ.
Při nástupu rodiče předloží potvrzení dětského pediatra, že je dítě schopno navštěvovat MŠ. U nově
přijatých dětí je třeba potvrdit od lékaře celkový stav dítěte na evidenčním listu nebo na přihlášce.
Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, rodiče se
mohou vždy s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.
Rodiče jsou odpovědní za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. Při zjištění teploty nebo jiných
příznaků onemocnění, budou rodiče ihned informováni telefonicky. Do MŠ patří pouze děti zdravé,
učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením,
či s jiným infekčním onemocněním. Po nemoci bude dítě přijato na základě ústního prohlášení
rodičů (dítě je zdrávo, možná doporučená omezení, apod.).
V případě, kdy dítě bude opakovaně nastupovat po nemoci nedoléčeno, bude rodič povinen
předkládat lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt
infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního
onemocnění dítě přijímáme do MŠ s potvrzením od lékaře.
Každou známou nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiči povinni omlouvat den předem, nejpozději v
den nepřítomnosti do 7.30 hod, na číslo telefonu 465 482 131.
Rodiče žádáme, aby plánovanou nepřítomnost dítěte oznámili s předstihem v MŠ, alespoň den
dopředu.

U předškolního dítěte, u kterého je předškolní vzdělávání povinné, jeho plánovanou dlouhodobou
nepřítomnost (např. dovolená s rodiči) na písemnou žádost rodičů schvaluje písemně ředitelka
mateřské školy.
Každou změnu související s dítětem sdělí rodiče učitelce (změna bydliště, telefonické spojení na
rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, zaměstnání rodičů, alergie, zdravotní stav dítěte, léky, apod.)
Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny p. Heřmanovou, čís.
telefonu 468 003 276. Stravné se hradí inkasním příkazem nebo v hotovosti u vedoucí školní
jídelny.
Úplata za předškolní vzdělávání se hradí převodem na účet MŠ vždy k 15. dni v měsíci, pokud
ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Výše úplaty za
předškolní vzdělávání 250,- Kč za měsíc.
Všechny děti se přezouvají. Obuv a ostatní oblečení je třeba ve vlastním zájmu označit. Děti
přicházejí čisté a upravené, oblečené tak, aby se mohly oblékat a svlékat samostatně. U dětského
oděvu nesmí chybět kapsa a v ní denně čistý kapesník. Upozorňujeme rodiče, že učitelky neručí za
případné ušpinění oděvů dětí. Dětem do MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení, zejména pro
pobyt venku.
Rodiče mají možnost MŠ kdykoliv navštívit. Konzultovat svá přání či připomínky s třídní učitelkou
nebo s ředitelkou školy lze pouze po předchozí domluvě termínu konzultace.
Rodiče mají možnost podílet se na tvorbě (popř. úpravě) školního a třídního programu, kde se mimo
jiné mohou seznámit s plánem aktivit třídy, kterou dítě navštěvuje, s plánem spolupráce s různými
institucemi a rodiči, s uspořádáním dne v MŠ, s koncepcí MŠ, se speciálními programy a projekty
realizovanými v MŠ, s nabídkou zájmových kroužků a jejich časové rozvržení, apod.
Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče u ředitelky školy nebo u vedoucí učitelky
mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo podstoupí nadřízeným orgánům.
V rámci spolupráce rodiny a školy prosíme rodiče o spolupráci při drobných opravách a úpravách
školy, při úklidu školní zahrady v podzimním a jarním období (dle svých možností).
Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,
položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmu a potřeb.
Podporovat jejich zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj. Věnovat náležitou pozornost dětem se
specifickými vzdělávacími potřebami.
Výchovná a vzdělávací práce v MŠ vychází ze závazného dokumentu „ Rámcový vzdělávací
program“. MŠ Rybička pracuje podle školního vzdělávacího programu Pět rybiček na moři.
Sledované úkoly pro školní rok jsou zakotveny v TVP. Se všemi dokumenty jsou rodiče seznámeni
na schůzce rodičů. TVP je umístěn v šatnách na nástěnce, školní vzdělávací program lze vyžádat u
učitelek na jednotlivých třídách.
MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a
prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o
prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. S učitelkami se domlouvá
na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si
konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).
Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých
problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách rodičů nebo podávat podněty učitelkám nebo
ředitelce školy.

Rodiče dbají, aby děti nenosily do MŠ hračky a předměty, které by mohly ohrozit zdraví dětí.
Cenné věci je nutno uložit u třídní učitelky, ne do šatníku dítěte.
Rodiče i zaměstnanci školy dbají, aby jejich jednání i vystupování před dětmi bylo vždy v souladu s
pravidly slušného chování.

Ve Vraclav 19. 6. 2019

Mgr. Pavlína Štanclová

