
 Základní škola a Mateřská škola Kujavy, 

okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
 

Kujavy 86, 74245          email: zs.kujavy@seznam.cz       tel.:556 720 297       IČO: 75027682 
 

SMĚRNICE – VNITŘNÍ ŘÁD MŠ 

Verze:  

Spisový / skartační znak A.1.       A5 

Vypracoval (z předchozí verze upravil): Mgr. Hana Micková 

Schválil: Mgr. Hana Micková 
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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

Úvod: 

Vnitřní řád mateřské školy představuje jeden z hlavních organizačních prostředků při realizaci 

úkolů mateřské školy. Tvoří jej soubor pravidel, kterými se řídí každodenní chod a život 

mateřské školy. Je jedním z prostředků při výchově dětí. 

Jednotřídní mateřskou školu s celodenním provozem navštěvují děti ve věku od 2 do 6 (7) let. 

Ve škole pracují tito zaměstnanci: 

                                          p. Jana Vaňková –učitelka 

                                        p. Eliška Hradilová – učitelka 

    p. Jarmila Pavlištíková – asistentka pedagoga 

                                         p. Tereza Kleinová – školnice, výdejčí stravy 

 

1. Provozovatelem je Obec Kujavy. Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy 

v Kujavách je Mgr. Hana Micková 

 

Provoz MŠ Kujavy začíná v 6:00 hodin a končí v 16:00 hodin. 

MŠ se v 8:00 hodin uzamyká z bezpečnostních důvodů.  

Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny (s výjimkou 

pobytu venku), ale dítě musí být nahlášeno na stravování. 
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2. Zdravotní stav  

 

Upravuje směrnice organizace – Problematika nemocnosti dětí v MŠ a podávání 

léků v MŠ. 

 

Rodiče jsou zodpovědní za zdraví svých dětí, proto je přivádějí do MŠ zdravé. 

 

Při zápisu dítěte do MŠ předloží rodič: 

- potvrzení, že dítě může do kolektivu 

- vyplněný evidenční list dítěte 

- číslo sporožirového účtu – pro platbu stravného 

- rodné číslo dítěte a zdravotní pojišťovnu, kód pojišťovny, jméno lékaře 

- číslo telefonu do zaměstnání nebo domů – při nemoci dítěte 

- pověření rodičů o odvádění dítěte jinou osobou. Bez tohoto pověření nebude     

  dítě předáno – viz. Zplnomocnění 

 

Každou změnu (lékaře, zdravotní pojišťovny, zaměstnání, bydliště, narození 

sourozence apod.) má rodič povinnost nahlásit učitelce. 

Pedagogické pracovnice informují zákonného zástupce dítěte (v akutních stavech 

telefonicky) o případných nevolnostech, nechutenství, teplotách. O dlouhodobých 

zdravotních obtížích (alergie, dýchací potíže, cukrovka, srdeční vady, ekzémy apod.) 

informují rodiče při zápisu dítěte a dokládají při přijetí dítěte do MŠ písemným 

potvrzením od lékaře. 

Do zařízení jsou přijímány děti zdravé, a proto je nutné každé onemocnění dítěte 

nahlásit učitelce. Nemocné dítě do kolektivu nepatří, ohrožuje zdraví ostatních 

dětí. Důrazně žádáme rodiče, aby děti s teplotou, průjmem a zvracením, 

hnisavou rýmou, kašlem, záněty spojivek, opary apod. do MŠ nedávali. Učitelka 

má právo takto nemocné dítě nepřijmout do MŠ. 

 

3. Oblékání  

Hra dětí v MŠ se dá přirovnat k práci dospělého. Dítě má právo na hru. Oblékejte je do 

školky prakticky, reagujte na změny teplot venku i v budově (v topné sezóně). 

Dbejte prosím, aby dítě mělo náhradní oděv na zahradu, případně náhradní spodní 

prádlo, ponožky apod.  

Zákonný zástupce označí všechen oděv a obuv jménem dítěte popř. jeho značkou.  

Po převléknutí dítěte jsou rodiče povinni dítě řádně předat učitelce ve třídě. 
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Učitelka zodpovídá za dítě a jeho bezpečnost až po osobním předání rodiči. Pokud 

bude dítě vyzvedávat sourozenec nebo jiná osoba, vyplňte zplnomocnění osoby, 

formulář si vyžádejte u učitelky. 

Za předměty (hračky, cenné šperky), které si dítě do MŠ přinese a za předměty před 

budovou MŠ (kola, boby, sáně apod.) NEZODPOVÍDÁME! 

 

4. Stravné  

Strava je dovážena z centrální jídelny MŠ U sýpky ve Fulneku. Stravné se platí 

sporožirem, případně složenkou. Pokud dítě onemocní a rodiče nestačí dítě odhlásit, 

mohou si první den stravu vyzvednout mezi 11.00 – 11.30 hodinou.  

Odhlašujte dítě na následující den osobně či telefonicky vždy do 10:00 hodin. 

 

5. Školné (úplata) 

Školné (úplata) činí 450,-Kč na měsíc.  

Platba se provádí pouze bezhotovostním převodem na určený bankovní účet 

organizace vedený u KB: 86-6357450247/0100, VS: 11. 

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte + školné MŠ, např. Nováková 

Tereza + školné MŠ. 

Splatnost je do 20. dne v měsíci.  

Při opakovaném neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za stravování ve 

stanoveném termínu může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte. 

Povinné předškolní vzdělávání (tzv. předškoláci) a odročené děti školné neplatí. 

Vyúčtování školného (přeplatky popř. dluhy) proběhne 1x ročně v době do 31. 8. 

daného školního roku.  

 

6. Komunikace s rodiči 

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o průběhu vzdělávání svého dítěte 

v MŠ. Domlouvají se s učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání 

jejich dítěte, jsou informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních 

pokrocích v rozvoji a učení. 

Snažíme se vytvořit pro Vaše dítě tvůrčí a podnětné vzdělávací prostředí, ve 

kterém se bude cítit v bezpečí, respektováno a přijímáno s důvěrou a otevřeností.                                                                    

Všem nám záleží na tom, aby právě Vaše dítě prožilo šťastné a radostné dětství, 

na které má plné právo. 

 

 

V Kujavách dne 22. 8. 2022   Mgr. Hana Micková, ředitelka 
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