
 Pro nové rodiče 

 

1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v  

základním denním režimu. 

Režim dne je variabilní a vychází z konkrétních situací v MŠ. Střídají se volné činnosti dle zájmu 

dětí, řízené činnosti, pobyt venku, odpočinek nebo klidové činnosti a odpolední hrové činnosti. 

Bližší časové rozdělení je dáno Denním režimem v MŠ. 

2. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, 

besídek, dětských dnů a jiných akcí. 

3. Pobyt venku  za příznivého počasí trvá nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku 

jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty 

v letních měsících. 

4. Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.15 hod. Poté se MŠ  z bezpečnostních důvodů 

uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. 

5. Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a 

skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. 

6. Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici 

a  informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci za děti zodpovídají až do předání 

učitelce. Zákonní zástupci neponechávají děti v šatně nikdy samotné. 

a)      děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj.  před 6.30 hod., 

b)      děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené, 

c)      zákonní zástupci si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu, 

d)     v případě, že dítě odchází po obědě, zákonní zástupci čekají v prostorách chodby, 

e)      při vstupu do třídy jsou zákonní zástupci  povinni se přezouvat nebo použít návleky.  

7. Děti, které chodí domů před obědem si vyzvedávají zákonní zástupci v  11.45 hodin.Děti, které 

chodí domů po obědě, si zákonní zástupci vyzvedávají v době mezi 12,30 – 12,45 hod. 

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.45 hod až 16,15 hodinou. V případě, že si zákonní zástupci  dítěte 

s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě po obědě, oznámí tuto skutečnost ráno při 

předávání dítěte do třídy. 

8. Délka pobytu dítěte v MŠ se řídí podle individuálních potřeb zákonných zástupců. Děti přicházejí 

do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody dohodnou zákonní zástupci s učitelkami předem. 

9. Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte : 

a)      osobně ve třídě učitelce 

b)      telefonicky na čísle: 582 370 236 



10. Vybavení dítěte do mateřské školy : 

Děti přicházejí do MŠ přiměřeně oblečené a to tak, aby nevadilo případné ušpinění nebo poškození 

oděvu. V šatně mají dostatek náhradního oblečení (abychom mohli děti převléknout při případném 

pomočení, polití ap.) a oblečení na pobyt venku – např. tepláky a tenisky, v létě šortky, tričko a 

pokrývku hlavy, také v zimě na převlečení v případě promočení na vycházce od sněhu. Děti si do 

MŠ přinesou pyžamo, papučky s pevnou patou s protiskluznou světlou podrážkou a bez šněrování, 

hrníček z umělé hmoty na pitný režim. Doporučujeme zákonným zástupcům, aby dětem označili 

oděv a obuv monogramem či jinou značkou. 

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy: 

a)   nebezpečné věci ( ostré předměty – i prstýnky, léky, zápalky..), 

b)  cenné předměty – zlaté řetízky, peníze, drahé hračky.  Za tyto přinesené věci mateřská škola 

nenese odpovědnost. 


