
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 

Přijímání dětí 
1. třída – Malí broučci 
- 6.00 – 7.00 – všichni ve třídě v přízemí 
- 7.00 – 8.00 – ve své třídě v 1. patře 

 
    2. třída – Velcí brouci  
       - 6.00 – 8.00  
      - v 8.00 hodin  
Po předchozí domluvě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být 
nahlášeno na stravování den předem, jinak mu oběd bez omluvy propadá. 
 

Rodič je povinen 
- předat dítě učitelce, teprve potom může odejít 
- hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte 
- změnu zdravotní pojišťovny 
- v případě vyzvedávání dítěte jinou osobou pověřit tuto osobu písemně, pokud bude 

pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu a toto pověření 
platí na dobu neurčitou (resp. do ukončení docházky dítěte do MŠ) 

- pokud rodič dítě neomluví v mateřské škole a jeho absence bude trvat déle než 14 dní, 
-  může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ (viz ŠKOLSKÝ ZÁKON) 
- Zaplatit úhradu za školné a stravné (viz Vnitřní směrnice na úplatu a Vniřní řád školní 

jídelny) 
 
 

Rodič má právo 
- spolurozhodovat při plánování školního vzdělávacího programu mateřské školy, při 
řešení vzniklých problémů 

- být informován o všem, co se v MŠ děje 
- vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě) 
- být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a 

vzdělávání 
 

Poslání mateřské školy 
- je dvoutřídní a přijímány jsou děti od 3 – 6 let, v současné době nemá mateřská škola 

podmínky pro děti mladší 
- v 1. patře jsou zpravidla děti 3 – 4 letí  
- v přízemí jsou zpravidla děti  4 – 6 letí (ředitelka může rozhodnout dle ind. potřeb 

dítěte v obou třídách) 
- rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit 

základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, potřeb 
- nabízí dětem individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče 

domluvit s ředitelkou školy na vhodném postupu 
- spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a 

prohloubit vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ 
- mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, zaměřeného především 

na ekologickou výchovu a na nově vybudovanou zahradu 



Nadstandardní aktivity 
 

- Spolu s přírodou - práce s přírodním materiálem (výběr dětí v rámci dopoledních, 
příp. odp. činností) 

- Taneční ochutnávka - hudebně pohybové výchovy (výběr dětí v rámci dopoledních 
příp. odp. činností) 

- Tvořivá keramika - práce s keramickou hlínou 
- Plavecká školička – kurz v bazénu v Rokycanech dle kapacity a nabídky bazénu 
 

 
Platba stravného a školného 

 
Stravné: Cena včetně celodenního pitného režimu 

- pro děti 3-6 let celkem: 38,- Kč/ den (přesnídávka 9,-Kč, oběd 20,- Kč, svačina 9,- Kč) 
- pro děti 7(OŠD) celkem:46,- Kč/den (přesnídávka 9,-Kč, oběd 28,-Kč, svačina 9,-Kč)  
 
- platba: svolení k inkasu – 181832550/0300,  k 20. v měsíci 
- výjimečně umožněna i hotovostní platba 

 
 
Školné : - cena 350,- Kč / měsíc 

- od platby školného jsou osvobozeny děti v povinném předškolním ročníku  
- platba: trvalý příkaz k úhradě 

ne účet:  181832550/0300  k 20. v měsíci 
 
 

Závěrem 
 

- do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu 
zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými 
infekčními onemocněními 

- stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, 
kniha stížností je umístěna v ředitelně 

 
 

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. 
Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! 

Ta jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry a 
otevřenosti, cesta přátelství. 

 
 

Kolektiv MŠ 
 

Tímto se ruší vnitřní řád č.j. EMS/23/2019, platný od 1.9.2019. 
 
Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 
 


