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Základní škola a mateřské škola, Mžany, okres Hradec Králové 

Mžany 62, 503 15 Nechanice 

www.zsmzany.cz 

Mateřská škola, Mžany 100, 503 15 Nechanice 
tel.: 605 292 424; E-mail: ms@zsmzany.cz 

 

Vnitřní řád mateřské školy 

 

Název školy:  Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové 
Adresa školy:  Mžany 100 
Telefon:  498 773 925 
IČO:  71004475 
Ředitel:  Mgr. Tomáš Zahradníček 
Vedoucí učitelka:  Romana Dvořáková, DiS. 
Zřizovatel:  Obec Mžany 
 
Typ MŠ:  celodenní s pravidelným provozem 
Kapacita školy:  35 dětí 
Provozní doba školy:  6:15 – 16:15 hodin 
 
 
 
1. Děti se do MŠ přijímají zejména od 6:15 do 8:00 hodin, po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. 

Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být 
nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ zvoňte! 

 
2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu. 
 
3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu starší patnácti let. Bez 

písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!! Pokud bude pověření 
trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu 
neurčitou. 

 
4. Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé,  učitelky mají právo, v zájmu zachování zdravý ostatních 

dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.  
 
5. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po 

vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře. 
 
6. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu 

zdravotní pojišťovny dítěte. 
 
7. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem 

známá, omluví dítě neprodleně.  

 
8. Rodiče dítěte předškolního věku jsou povinni jeho nepřítomnost uvést do omluvného listu. 
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9. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí stravné. Rodič je 

povinen si včas zjistit termíny k úhradě a ty bezpodmínečně dodržet. Výše stravného na 1 dítě a 1 den 
(2 svačiny a oběd): do 6 let 31,- Kč; na 1 dítě a ½ dne  (1 svačina a oběd): 24,- Kč; od 7 do 10 let 33,- Kč; 
½  dne 26,- Kč. 

 
10. Děti nesmí nosit do třídy své hračky, prstýnky a drobné předměty – dochází ke zranění. Za ztrátu 

nezodpovídáme.  
 
11. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitele školy, který je v zákonné lhůtě 

vyřídí. 
 
12. Mateřská škola má dvě třídy. Věkové složení dětí: 1. třída: 3 – 4leté děti, 2. třída: 5 – 6leté děti. 
 
13. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Věnovat 

náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacímu potřebami. 
 
14. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
 
15. Každá třída má svůj organizační řád (program, uspořádání dne), aby mohl reagovat na aktuální změny či 

aktuálně změněné potřeby dětí (viz. nástěnka v šatně). 
 
16. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost 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 a učení. 

  
17. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně 

a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. 
 
18. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. 

Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi. 
 
 

 
 
Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018. 
 
  
 …………..........……………..                                                     …………..........…………….. 
      vedoucí učitelka MŠ  ředitel ZŠ a MŠ    
 

 


