
1 
 

Ze školního řádu – celé znění zveřejněno na ww.skolkaexilu.cz 

  

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,30 hodin. 

Mateřská škola má tři běžné třídy a pět speciálních.  

Rodič může dohodnout písemně v některé dny polodenní pobyt. 

Budova MŠ je uzamčena. Prostory školky jsou monitorovány kamerovým 

systémem s nahráváním. Při příchodu zazvoňte, ohlaste se jménem 

dítěte, poté budete vpuštěni do prostor školy. Po vstupu do obouvárny 

je nutné dveře zavřít. Je zakázáno pouštět další osoby s ohledem na 

bezpečnost dětí i ochranu majetku.  

Scházení a rozcházení dětí probíhá v jedné třídě vždy od                                          

6:00 do 7:00 a od16:00 do 16:30. Její označení barevnou kytičkou je 

umístěno u vstupních dveří na informační nástěnce vlevo. 

Ráno přivádějí rodiče děti do 8:30, zcela výjimečně později po dohodě 

s pedagogem. Polodenní děti si vyzvedávají rodiče po obědě v době od 

12,00-12,30 hodin. 

Na informační nástěnce u vstupních dveří vlevo je zveřejněno sdělení o 

změnách v provozu školy či jednotlivých tříd, o scházení a rozcházení 

dětí ze tříd označených barevnou kytkou, rozcházení ze zadní zahrady. 

Předávání a propouštění dětí, ochrana zdraví. Dítě musí být do MŠ 

přivedeno a předáno učitelce jedním z rodičů, případně pověřenou 

osobou. Rodiče jsou zodpovědni za to, že předávají dítě zdravé. Při 

předávání informují učitelku o zdravotním stavu dítěte. Platné právní 

předpisy ukládají škole upravit podmínky provozu s ohledem na 

předcházení šíření infekčních onemocnění, což spočívá v neumožnění 

přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) 

při vzdělávání.  

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte předkládají rodiče při 

nástupu dítěte do MŠ a dále pak po onemocnění infekční chorobou.  

Pokud rodiče opakovaně přivedou dítě do MŠ nemocné, bude po nich 

rovněž požadováno sdělení lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit 
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do kolektivu. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské 

potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do 

kolektivu.          

Rodič si vyzvedne dítě z MŠ v případě náhlého onemocnění ihned po 

upozornění učitelkou  a navštíví s ním lékaře. 

Pokud mají rodiče zájem, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, případně 

sourozenec, vyplní a podepíší pověření. Teprve potom bude dítě vydáno.  

Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas a opustit školu včas. V případě 

opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou 

považovány za narušování provozu školy.  Rodiče berou ohledy na 

individuální potřeby dítěte, jeho věk a nenechávají dítě v MŠ 

nepřiměřeně dlouho.  

Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 16:50 hodin a pokud se pedagogovi 

nepodaří kontaktovat žádnou pověřenou osobu, kontaktuje orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) nebo Policii ČR. 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným PŠV rodičem                                                                              

Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, dochází řádně  do školy, 

tzn. minimálně 4 hodiny denně – v době od 8 do 12 hodin.                                                                     

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte 

písemně předem, nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti                     

( ideálně mailem na skolkaexilu@seznam.cz, v případě potvrzení 

lékařem ve třídě ).  

Stravování dětí a odhlašování stravy Dítě se může v MŠ stravovat 

polodenně, či celodenně. Výjimky povoluje ředitelka MŠ                                                                                 

Doby podávání jídel: ranní svačina 8,30 – 9,15.  Oběd 11,30 –12,00.  

Odpolední svačina 14,15 – 14,45. Dítě, které odchází domů po obědě a 

má uhrazenu celodenní stravu, si vyzvedne odpolední svačinu ve 12,00 

ve třídě. Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně 

některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední 

svačiny.  Změnu je třeba nahlásit písemně předem mailem  - 

skolkaexilu@seznam.cz. V období adaptace je docházka dojednána 

písemně pro každé dítě individuálně. V tyto dny má dítě nahlášeno 

stravu jen na dobu pobytu. 

mailto:skolkaexilu@seznam.cz
mailto:mailem%20%20-%20skolkaexilu@seznam.cz
mailto:mailem%20%20-%20skolkaexilu@seznam.cz
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Omlouvat stravu je nutno 24 hodin předem, denně do 13,00, v pondělí 

do 8,00 hod. Možnosti omlouvání zákonným zástupcem: přes 

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY objednávání a 

odhlašování stravy. Zároveň možnost zjištění stavu konta na účtu 

úplata za školní stravování a vzdělávání.  

V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno. V případě 

nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a 

mzdovou režii. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem 

v době jejich pobytu ve škole. 

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den 

nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 10,30–11,00 do předem 

přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 hodin. 

Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet jídelny, 

případně hotově. 

Na základě písemného doporučení dětského lékaře, může rodič požádat 

vedení MŠ o úpravu stravování s ohledem na dietu dítěte. Vaříme pro 

děti s bezlepkovou dietou (BL), tuto dietu upravujeme zároveň i jako 

dietu bez laktózy (BM ) ( bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů,  

ve kterých je obsaženo mléko). Pro děti, které mají doporučen jiný typ 

diety, nevaříme.  

Třídní telefony – každá třída má k dispozici třídní telefon, který slouží 

pro vzájemnou informovanost rodičů a pedagogů, nikoliv pro omlouvání 

stravy.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

Rodiče uhradí úplatu za vzdělávání. Základní částka úplaty je stanovena 

vždy na období jednoho školního roku. 

Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Splatnost úplaty je vždy nejpozději 15. den příslušného měsíce.  

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující 

se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného 

dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, 

http://www.dietologie.cz/poradna/potraviny/kravske-kozi-sojove-mleko/vapnik-a-kasein-prisun-vapniku.html
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kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené 

dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče 

o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost 

prokáže řediteli mateřské školy. O osvobození rozhoduje ředitel školy 

na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Dokud však nebude 

rozhodnuto o osvobození, musí být úplata uhrazena.  

Dítěti, jehož zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání 

ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně pověřenou 

pracovnicí jiný termín úhrady, bude dle §35 ŠZ ukončeno předškolní 

vzdělávání. 

Oblečení a obutí dětí . Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a  

přiměřeně počasí oblečené a obuté. Venkovní obuv je odkládána hned u 

vstupu v obouvárně, tam se dítě přezuje do papučí. Je možno dětem 

v obouvárně v botníku označeném značkou ponechat náhradní obuv pro 

pobyt venku. Rodiče si také v tomto prostoru vyzouvají venkovní obuv. 

Každá třída má k dispozici šatny pro převlékání dětí. V šatnovém bloku 

rodiče připraví pro dítě náhradní oblečení pro případ nehody a oblečení 

pro pobyt venku. Všechny věci musí být zřetelně podepsány a musí být 

uloženy v šatnovém bloku, v botníku. Za nepodepsané věci, či za věci, 

které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí. 

Cenné věci děti do mateřské školy nenosí. 

Ukončení předškolního vzdělávání u dítěte 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 

zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního 

vzdělávání, dle §35 Školského zákona.  

Prázdninový provoz. Provoz školy je přerušen v měsíci červenci 

a  srpnu zpravidla na 5 - 9 týdnů po projednání se zřizovatelem. 

Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně             

3 měsíce předem. Na dobu prázdninového provozu jsou přijímány do 

výše kapacity školy děti z cizích MŠ.  

Provoz školy je dále přerušen po projednání se zřizovatelem zpravidla 

na dobu 1-2 týdny v měsíci prosinci v období zimních prázdnin.  

 
 


