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Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o,                                                                                       
Hrubínova  1458,  Hradec Králové,  500 02 

 
 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
I.    Přijímací řízení 

 

a) Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsících lednu  

či únoru v daném kalendářním roce a bývá spojen se zápisem dětí do ZŠ. Děti mohou být  

do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku pokud to dovoluje kapacita školy.  

b) Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Přihlášku dítěte  

do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo v sekretariátu školy nebo je  

s nimi sepsána na místě při zápisu. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí  

či nepřijetí dítěte do MŠ, a to do 30-ti pracovních dnů. 

c) Pro všechny nově přijaté děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění  

do MŠ je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dítěte. 

d) Do MŠ Prointepo jsou přednostně přijímány děti se zdravotním postižením nebo 

znevýhodněním. V případě volné kapacity se přijímají i děti zdravé. O pořadí a počtu  

přijatých dětí rozhoduje ředitelka školy. 

e) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit  

pro trvalou kontraindikaci.  

f) Při přijetí do MŠ obdrží rodič Evidenční list dítěte, který musí vyplnit, nechat potvrdit 

pediatrem a při nástupu odevzdat v MŠ. 

g) Před nástupem do MŠ je vhodné domluvit s učitelkou průběh Adaptačního období  

(více viz.  příloha Adaptační „zvykací“ období) . 

 
II.   Evidence dítěte 

 

a) Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém  

bude vyplněno:   

- jméno a příjmení dítěte  

- rodné číslo  

              - státní občanství a místo trvalého pobytu  

              - jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby 

              - pověřené vyzvedáváním dítěte  

              - místo trvalého pobytu  

              - adresa pro doručování písemností  

              - telefonické spojení  

b) Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský 

lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. 

c) Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo 

trvalého pobytu a telefon).  

d) Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím.  
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      III.   Provoz mateřské školy 

 
a) Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.  

b) Rodiče přivádějí děti nejdéle do 8:30. Po domluvě s učitelkou,  v nutných případech,  

je možný příchod i během dopoledne. Děti se rozcházejí od 11:45 do 12:15 hodin, 

odpoledne od 14:15 do 16:00 hodin. Rodiče si přebírají své dítě od učitelky/asistentky.  

Při akcích školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost dětí odpovídají rodiče.  

c) Provoz Mateřské školy je přerušen v době školních prázdnin na 1 měsíc  od poloviny července 

do poloviny srpna.  Konkrétní termín přerušení je rodičům  písemně včas upřesněn.  

d) V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato 

skutečnost oznámena oddělení sociálně právní ochrany dětí .O odchodech dětí po skončení 

provozu mohou být vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči  

o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost 

považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení 

docházky dítěte do školy. 

e) Rodiče tentýž den omlouvají děti nejpozději do 10:00 hod., a to osobně nebo telefonicky.  

Na následující dny se omlouvají kdykoli v průběhu dne  osobně, telefonicky. 

f) Rodiče jsou dále povinni osobně předat dítě učitelce/asistentce, nahlásit případné změny 

zdravotního stavu dítěte. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost 

neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno  

za narušování řádu školy. 

g) Do mateřské školy nebude přijato dítě s kašlem, teplotou, zvracením, vyrážkou nebo jinými 

příznaky infekčního onemocnění. Pokud dítě onemocní v MŠ, budou rodiče telefonicky 

informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.  

h) Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte  

a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.  

i) Učitelka odpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od rodičů nebo jimi pověřených 

zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předá. Pokud se rodiče nechají 

zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. 

j) Rodiče se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastni projednávání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání dítěte.  

k) Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným 

zástupcem dítěte. Předat dítě jiné než  pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti 

rodičů není možné. 

l) Pracuje se podle výchovné koncepce vycházející z Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. Plánování výchovné práce vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je 

 k nahlédnutí u učitelky MŠ. Učitelky zpracovávají týdenní plány, které jsou na nástěnkách  

v šatnách. Rodiče jsou informováni o činnostech dětí prostřednictvím nástěnek.  

m) Vzhledem ke speciálním výchovně vzdělávacím potřebám našich dětí, má každé  z nich 

vypracováno Individuální plán, se kterým učitelka seznámí rodiče. Představí v něm konkrétní 

podobu vzdělávacího procesu v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte. Rodič má právo 

vyjádřit vlastní požadavky či požadovat úpravu IVP. 

n) Každé čtvrtletí probíhají individuální třídní schůzky s učitelkami MŠ. Individuální konzultace  

s ředitelkou školy je možno realizovat po dohodě na sekretariátu školy.  

o) Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách 

dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.  
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p) Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte 

 v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 

q) Doporučené oblečení: děti by měly mít v kapsáři náhradní spodní prádlo a ponožky. 

Dále je vhodné mít oblečení na zahradu (které mohou ušpinit). Pokud dítě neudržuje čistotu, 

je nutné, aby mělo v kapsáři dostatečné množství plen a také vlhčené ubrousky. 

r) Děti si mohou do MŠ nosit hračku, ale za ztrátu nebo poškození hraček, přinesených  

z domova nenese učitelka odpovědnost.  

s) Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den  do 10:00  hod.  

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte,  na ostatní dny 

je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí   zákonný zástupce dítěte 

telefonicky v sekretariátu školy nebo u učitelky MŠ. Neodhlášené obědy propadají. 

t) Omezení nebo přerušení provozu MŠ v době školních prázdnin stanoví ředitelka školy  

dle zjištěného zájmu ze strany rodičů. Provoz bude zachován v případě naplnění kapacity 

minimálně 5 dětmi. Tato skutečnost je vždy s předstihem oznámena zákonným zástupcům 

dítěte. 

u) Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění 

zástupce dítěte jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního  

   vzdělávání po dobu delší než 1 měsíc  

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ  

- ukončení doporučí v průběhu pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení  

- dítě nezvládne adaptační program MŠ 

 
 
IV.   Platby v mateřské škole 

 

a) Platba školného se řídí Ceníkem školy. Částka je uvedena ve smlouvě uzavřené vždy pro 

příslušný školní rok. Způsob platby: převodem na účet školy  

ve stanovených termínech (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ), ve výjimečných případech  

v hotovosti na sekretariátu školy. 

b) Stravné je hrazeno zálohově. Výše stravného je stanovena Ceníkem příspěvků na provoz 

školy. Zahrnuje dopolední, odpolední svačiny a oběd. Celkové vyúčtování se provádí vždy  

na konci školního roku, kdy se také vrací přeplatky, nebo se převádějí do dalšího školního 

roku (pokud dítě neodchází). 

c) Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro 

rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení 

těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení Smlouvy o příspěvku  

na provoz školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte  

do mateřské školy.  

      (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 123, odst. 3,4).  
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        V.   Zacházení s majetkem školy 
 

Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. 
 V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)  
a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

 
 
 

VI.   Závěrečné ustanovení 
 
a)   Seznámení s Provozním řádem MŠ a jeho dodržování je závazné pro rodiče  
      (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy. 

 
b)   Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2009 

  
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 31.8.2009                                      PhDr. Jarmila Karpašová 
                                                                                                  ředitelka školy 
 
 

 
 


