Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vypracovala:
Schválil:

Bc. Martina Polláková,
vedoucí učitelka mateřské školy
Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

Provoz mateřské školy od 6:30 - 16:00 hodin.
Děti budou do mateřské školy přijímány v době od 6:30 - 8:00 hodin. Podle potřeby i během
dopoledne po informování učitelky. Každý rodič se při vstupu do mateřské školy ohlásí přes zvonek u
dveří.
Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy MŠ a osobně dítě předat učitelce. Při vstupu do mateřské školy
je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Do mateřské školy budou přijímány děti zcela zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout do kolektivu MŠ
dítě s počátečními projevy onemocnění, nachlazením či jiným infekčním onemocněním, v zájmu zdraví
ostatních dětí.
Rodiče jsou povinni oznámit paní učitelce předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost
předem známá, omluví dítě neprodleně v tentýž den do 8:00 hodin.

Školné:
Rodiče uhradí každý měsíc částku 500,- Kč
(platba školného se nevztahuje na předškolní děti)
1) trvalým příkazem z účtu…. do osmého dne v měsíci
Konto účtu MŠ: 15335-831/0100
Variabilní symbol: uveďte měsíc a rok (př. 092010)
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
Prosíme rodiče, aby se přiklonili k platbě přes trvalý příkaz.
2) v hotovosti.....v určené dny - první úterý a středu v měsíci - u paní učitelky
Bc. Martiny Pollákové
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Stravné:
Cena stravy:

dopolední svačina:
oběd: děti ve věku 3-6 let:

7,- Kč

odpolední svačina:

7,- Kč

16,- Kč
děti ve věku 7-10 let a více (předškolní děti): 19,- Kč

Platba stravného:
1) z účtu (zpětně, skutečně odebraná strava)
: u paní vedoucí nahlásit č. účtu a v bance si nechat zřídit souhlas k inkasu
: platba inkasem: do 12. dne v měsíci
2) v hotovosti (poslední dva dny v měsíci) u vedoucí školní jídelny paní Dany Jaškové
: částka za odhlášenou stravu se odečítá v dalším měsíci při placení stravy
Odhlašování stravy:
: předem paní učitelce, tel.č. 581 659 146 , 776 298 601
: do 8:00 hodin téhož dne (v případě nemoci)

1. den nepřítomnosti v mateřské škole: rodič může vyzvednout objednanou stravu
2. den nepřítomnosti: vyzvednutí stravy pouze jako cizí strávník, včetně platby režií
cena : děti ve věku 3-6 let: výdej stravy do jídlonosiče
: děti ve věku 3-6 let: konzumace ve školní jídelně
: děti ve věku 7-10 let: výdej stravy do jídlonosiče
: děti ve věku 7-10 let: konzumace ve školní jídelně

46,- Kč
49,- Kč
49,- Kč
52,- Kč

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Každé přihlášené dítě má
předem nahlášeno stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina).
Při dlouhodobější nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je rodič povinen odhlásit stravu u paní
učitelky, telefonicky nebo osobně. Pokud dojde k předem neznámé nepřítomnosti dítěte v MŠ, je
možné odhlásit stravu do 8:00 hodin téhož dne.
Pokud tak rodiče neučiní, musí stravné uhradit v plné výši (i když si stravu nevyzvednul).
Prázdniny a doba přerušení provozu MŠ - na dobu přerušení MŠ je strava automaticky odhlašována.
Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte pověřit i jinou osobu. Pověřenou osobu rodiče uvedou
v evidenčním listu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodiči.
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Zjistí-li se příznak nemoci během dne, budou rodiče vyrozumění a co nejdříve si dítě vyzvednou.
Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ zdravotní zvláštnosti dítěte, např. astma, alergie, poúrazové stavy,
apod.
Zdržují-li se rodiče s dítětem po vyzvednutí ze třídy MŠ v budově školy nebo na zahradě školy, jsou za
své dítě odpovědni a zodpovídají za jeho bezpečnost (průlezky, chodba školy).
Rodiče jsou povinni nahlásit změnu v osobních datech dítěte. Změnu bydliště, telefonního spojení na
rodiče a zdravotní pojišťovny.
Právo dítěte: svobodně vyjadřovat své názory, myšlenky, respektování individuálních potřeb a zájmů,
rozvoj osobnosti.
Práva a povinnosti učitelů a ostatních pracovníků školy: učitel přispívá svou činností k naplnění výše
uvedených práv dítěte. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy.

Tento vnitřní řád nabývá platnosti dne 1.9. 2014

..................................................
Mgr. Radomír Habermann
ředitel školy
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