Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště

Směrnice č. 2
Vnitřní řád mateřské školy pro školní rok 2019/2020
1. Zápis a přijímání dětí
Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě písemné žádosti zákonných
zástupců ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě zpracovaných kritérií a vyhlášeného
termínu. Mateřská škola může přijímat děti od věku 2 let, pokud má volné kapacity.
2. Docházka a omlouvání dětí
Děti se scházejí do 8:00 hodin, případně dle individuální dohody s pedagogy. Rodiče dítě
předávají učitelce do třídy, kde za ně přebírá zodpovědnost. Odvádět děti z MŠ mohou pouze
zákonní zástupci dítěte nebo osoby jimi pověřené na základě zplnomocnění.
Stravné je možné odhlásit den předem. V případě náhlého onemocnění dítěte je možné si
stravu odebrat do vlastních nádob v čase od 12:00 do 12:30 hodin. Tato strava je určena
k okamžité spotřebě.
Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, jsou rodiče povinni okamžitě informovat
MŠ.
Do mateřské školy mohou docházet pouze zdravé děti. Učitelka má právo v zájmu ostatních
dětí dítě jevící známky nemoci do mateřské školy nepřijmout.
3. Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 6:35 do 16:00 hodin. Děti se scházejí ve třídě Broučci do 8:00
hodin, rozcházejí se od 14:45 do 16:00 hodin ze stejné třídy nebo ze zahrady.
4. Osobní věci
Do mateřské školy si děti nenosí větší množství hraček, sladkostí a podobně. Všechny osobní
věci musí být označené, aby nedocházelo k záměně. Cenné předměty do MŠ nedávejte!
Ve skříňkách budou mít děti náhradní oblečení a prádlo, pláštěnku. Přezůvky musí mít
pevnou patu, ne nazouváky! Na výtvarné činnosti potřebují děti zástěrku nebo staré větší
tričko, na čištění zubů svůj označený kartáček a zubní pastu a do třídy vlastní plastový hrníček
na pití, rovněž označený.
5. Poplatek za stravné a úplata za vzdělávání
Poplatek za stravné i úplata za vzdělávání se provádějí bankovním převodem (inkaso),
případně po domluvě s vedoucí ŠJ každou středu. Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeny
děti plnící povinnou předškolní docházku.
Částka za stravovací den a úplata za vzdělávání je stanovena vnitřními předpisy, které jsou
zveřejněny na nástěnkách v prostorách MŠ.
6. Stravování
Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval kritéria stanovená pro zdravou výživu dětí
předškolního věku. Zařazujeme hodně ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a ryb, aby strava
byla pestrá. Do jídla děti nenutíme, volíme metodu kompromisu. Celodenně mají děti
k dispozici ve svých třídách nádoby s tekutinami (čaj, minerálka, šťáva, džus…), aby byl
zajištěn pitný režim.
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7. Spánek
Děti se ukládají ke spánku v 12:15 - 12:30 hodin. Respektujeme jejich osobnost. Starší děti
odpočívají půl hodiny na lehátku, a pokud neusnou, připravíme jim klidové činnosti. Vstávají v
14:15 hodin.
8. Organizace dne v mateřské škole
Denní režim:
6:35 – 8:45 činnosti a hry podle volby dětí, individuální péče, ranní komunitní kruh, pohybová
aktivita, hygiena, příprava na přesnídávku
8:45 – 9:05 přesnídávka, hygiena
9:05 - 9:25 řízené činnosti
9:30 – 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd, odchod dětí domů, příprava na odpočinek
12:30 – 14:15 odpočinek na lehátkách, případně klidové činnosti
14:15 – 14:35 hygiena, svačina
14:45 – 16:00 odpolední činnosti, spontánní hry, rozcházení dětí
Před odchodem na vycházku a před jídlem chodí děti společně pod dohledem
pedagogického pracovníka na WC a do umývárny. V případě individuální potřeby dítěte je
zajištěn dohled z řad zaměstnanců MŠ.
Z bezpečnostních důvodů se MŠ uzamyká od 8:00 do 12:30 hodin a od 13:00 do 14:45 hodin.
Každý pátek rodiče vezmou domů pyžamo na vyprání a kelímek se zubním kartáčkem na
umytí. Jedenkrát za 3 týdny vyperou rodiče doma ložní prádlo.
Rodiče mají právo zúčastnit se činností v MŠ po předchozí domluvě s učitelkou.
Nově nastupujícím dětem nabízíme adaptační program ve spolupráci s rodiči.
Nadstandardně nabízíme kroužek logopedické prevence ve spolupráci se SPC, kroužek hry na
zobcovou flétnu (Veselé pískání – zdravé dýchání), hudební kroužek (zpoplatněný) a
předplavecký výcvik v Uh. Hradišti.
Vnitřní řád mateřské školy byl projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě
dne 27. srpna 2019. Rodiče byli seznámeni se zněním na schůzce rodičů 3. září 2019.

Nabytí platnosti: 02. 09. 2019
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