
 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  RADOMYŠL

                                     Vnitřní řád mateřské školy
  1.  Děti se do MŠ přijímají od 6.30 do 8.00 hodin, potom je mateřská škola   z bezpečnostních
      důvodů uzamčena. Po předchozí dohodě lze přivést dítě do MŠ  kdykoliv během dne podle
       potřeby rodiny - dítě musí být však nahlášené na stravování. 
  2.  Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve pak může opustit školu.
  3.  Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Formuláře
       pro zmocnění si vyzvedněte a vyplňte u třídních učitelek. Bez písemného pověření nevydají 
       učitelky dítě nikomu jinému než rodiči.!! 
  4.  Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo  v zájmu zdraví
       ostatních dětí  nepřijmout do  MŠ  děti se silným nachlazením, silnou rýmou, dráždivým
       kašlem či jinými  infekčními onemocněními např. zánětem spojivek., opary, vši.......
  5.  Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
  6.  Rodiče jsou povinni nahlásit  ihned změny v osobních datech dítěte, změny  tel.  spojení.
  7.  Rodiče jsou povinni nahlásit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li 
       nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
  8.  Otázky, týkající se stravování, projednává rodič s vedoucí školní jídelny paní Volfovou v ZŠ.
  9.  Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2014/2015 stanovena
        na 150 Kč měsíčně.  (splatná  vždy do 15.každého měsíce)
10.  Stížnosti,oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je 
       v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. Můžete také využít 
       anonymní způsob do schránky u horního vchodu.
11.  Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuální adaptační režim, vždy po dohodě 
       rodičů s ředitelkou  MŠ a třídní učitelkou.
12.  Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu:
      „Jen si,děti, všimněte,co je krásy na světě“.
13.  Každá třída má svůj denní organizační řád /uspořádání dne/,který je však 
      natolik flexibilní, aby mohl reagovat na změny nebo aktuální potřeby dětí.
14. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem organizovat činnosti  ve prospěch všestranného rozvoje
      dětí a prohlubovat vzájemnou spolupráci rodiny a MŠ.
15. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, jeho individuálních pokrocích .
      S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svého
      dítěte buď při denním  kontaktu nebo při časově náročnější konzultaci po dohodě s učitelkou
      po skončení její přímé výchovné  práce u dětí.
16. Rodiče mají právo podílet se na dění v MŠ, po dohodě s třídní učitelkou se účastnit  různých
      programů, podle svého  zájmu, vstupovat do tříd a pozorovat či  účastnit se her dětí.
17. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ i při řešení vzniklých
      problémů.
18. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte na základě podané žádosti. Ředitelka MŠ  může ukončit
      docházku dítěte do MŠ jestliže bez omluvy nejméně 1 měsíc  nedochází nebo jestliže
      zástupce dítěte opakovaně a  závažným způsobem  narušuje provoz MŠ.
19. Své děti přivádějte do MŠ čisté, s ostříhanými nehty a vhodně oblečené.
20. Nedovolte svým dětem nosit do MŠ hračky, žvýkačku, šperky. Tyto  předměty jsou důvodem
      zbytečných slz a konfliktů mezi dětmi. Věci  dětí si označte podpisem. Z  bezpečnostních
      důvodů děti do MŠ nesmějí nosit gumové šle a jako přezůvky pantofle.

      V Radomyšli dne  1. 9. 2016

                                                                                                                                     



           


