
Mateřská škola Nová Ves nad Nisou 

  

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  
Sbírka zákonů č.561/2004 – Zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

  
§ 33 Cíle předškolního vzdělávání: 

  

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnost dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém 

citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání 

napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  

§ 34: Organizace předškolního vzdělávání: 

  

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.  

2. Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti  

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující rok a zveřejní je způsobem v místě 

obvyklým.  

3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.  

4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do 

jiné mateřské školy.  

5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

předpisem.  

6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti   a dorost. 

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.  

  

  

Organizace provozu mateřské školy 
  

1. Přijímací řízení 

  

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Přesné datum a 

místo stanoví ředitelka školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní obvyklým způsobem 

(na webových stránkách, nástěnce mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy, 

v místním Zpravodaji).  

Na základě písemné žádosti rodičů, výběr provádí mateřská škola na základě kritérií, jako 

správní řízení. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, 

nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 

Na doporučení dětského lékaře. Pro dítě, které bude plnit povinnou školní docházku, nemusí 

být potvrzení o povinném očkování. 

V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost 

zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců. 



 2. Evidence dítěte 

  
Při zápisu dítěte do MŠ předají rodiče vedoucí učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude 

vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále 

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování 

písemností a telefonické spojení. Dále doplní, kdo bude dítě z mateřské školy vyzvedávat (v 

případě potřeby vyplní formulář zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ). 

  

Zdravotní stav dítěte doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do 

mateřské školy. 

  

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

trvalého pobytu a telefon). 

  

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. 

  

3. Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské škole začíná v 6,30 hodin a končí v 16,00 hodin od pondělí do pátku. V době 

školních prázdnin je provoz mateřské školy při minimálním počtu 10 dětí. Pokud rodiče dítě 

závazně přihlásí k docházce do mateřské školy v období prázdnin, a provoz bude na základě 

počtu dětí zajištěn, nebudeme omlouvat nepřítomnost dítěte. (Pouze v závažném případě na 

základě lékařského potvrzení.) 

Předávání dětí do mateřské školy: 

 

Rodiče přivádějí své dítě do mateřské školy do 8,00 hodin. Po dohodě s učitelkou ve třídě 

mohou své dítě přivést i později. Předají dítě osobně paní učitelce do třídy. Do doby předání 

za děti odpovídají rodiče! Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od 

rodičů nebo od jiných pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům 

předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři 

„Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ“. Rodiče se s dětmi rozloučí v šatně, loučení zbytečně 

neprotahují. 

 

Vyzvedání dětí z mateřské školy: 

 

Po obědě si děti vyzvedávají rodiče (zmocněné osoby) v době od 12,00 hodin do 12,15 hodin.  

Odpoledne si pro děti přicházejí osobně od 14,30 hodin do 16,00 hodin. Nemohou-li si rodiče 

pro děti přijít včas, předáme je dospělé osobě po předložení písemného souhlasu rodičů. 

Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. 

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

skutečnost oznámena zřizovateli. 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.  

  

Onemocnění dětí: 

 

Zástupce dítěte oznámí  mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li 

nepřítomnost předem známa, omluví rodič dítě v mateřské škole do 8,00 hodin buď 



telefonicky, nebo osobně učitelce (telefon 775 599 095). Na následující dny se děti omlouvají 

kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. 

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci (kašel, silná 

rýma…) už při předávání dítěte učitelce ráno, může jej učitelka ihned poslat s rodičem domů. 

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí 

mateřské škole. 

 

Omlouvání dětí, které plní povinný poslední ročník MŠ před nástupem do školy: 

 

Rodič je povinen omlouvat nepřítomnost svého dítěte i pozdní příchody (pravidla nastavena v 

aktualizovaném školním řádu MŠ). Povinné předškolní vzdělávání je u nás stanoveno od 8,00 

– 12,00 hodin. Nepřítomnost dítěte ve vzdělávání je třeba omluvit v první den – telefonicky 

nebo SMS. Po návratu rodič zapíše důvod nepřítomnosti do Omluvného listu, který je v MŠ 

v šatně v deskách a podepíše. 

 

Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je 

zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD 

(Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a s rodiči bude zahájeno správní řízení. 

 

Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu. 

  
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu  v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.)  

jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

 

Učitelka bude požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení infekční nemoci 

dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu. 

  

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny  proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte 

v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 

  

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány (nástěnka v šatně, 

internet). 

  

4. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu. 

  
Provoz v mateřské škole lze omezit nebo přerušit podle vyhlášky č.14/2005 Sb. MŠMT ČR 

o předškolním vzdělávání §3 v měsíci červenci nebo v srpnu, popřípadě v obou měsících. 

  

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po 

dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zástupcům dítěte nejméně dva měsíce 

předem.  

  

5. Zacházení s majetkem školy. 

  
Děti jsou pedagogy 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. 

  



6. Platby v mateřské škole. 

  
Úplata  za předškolní vzdělávání je dána vnitřní směrnicí o příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů Mateřské školy Nová Ves nad Nisou, vydané v souladu s § 123, odst. 

4 zákona 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její 

novely ze dne 9. února 2006. 

  

 Úplata za předškolní vzdělávání je pro období jednoho měsíce stanovena na 300,-Kč 

 Pokud je dítě dlouhodobě omluvené, nemocné, nebylo ani jeden den, platí 100,-Kč za 

měsíc na základě žádosti ředitelce 

 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně (pouze 1 

školní rok, tzn., že dítě s odkladem školní docházky úhradu platí) 

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je 

nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské 

škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku 

může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., 

Školský zákon, §35, odst.1d). 

 

7. Stravování dětí: Vyhláška č. 14/2005 Sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, 

je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 

 

Úplata za školní stravování dětí v MŠ Nová Ves nad Nisou 
  

Věková kategorie 3-6 let: 

  

Celodenní – 32,- Kč, přesnídávka  6,- Kč,  oběd 20,-Kč, svačina 6,- Kč 

Polodenní – 26,- Kč, přesnídávka  6,- Kč, oběd 20,- Kč 

  

Věková kategorie 7-10 let 

  

Celodenní – 40,- Kč,  přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 8,- Kč 

Polodenní – 32,- Kč,  přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč 

  

Podrobněji Provozní řád školní jídelny Nová Ves nad Nisou. 

  

Stravné se platí na účet školy, a to vždy zálohou do 15. dne každého měsíce. Výše stravného 

je vždy na informační nástěnce v šatně MŠ.  

 

Způsob platby: 

 Platba na účet: číslo účtu: 224059159/0300 (převodem z účtu, poštovní složenkou – 

platba je zdarma), variabilní symbol je každému dítěti přidělen  

8. Podrobnosti k výkonu práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců 

Jsou stanoveny ve Školním řádu mateřské školy. 



Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho 

osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Rodiče mají prvořadou 

odpovědnost za vývoj a výchovu dítěte! 
  

  

Závěrečné ustanovení: 

  

Seznámení se Školním řádem (Vnitřním řádem, Provozním řádem) a jeho dodržování je závazné 

pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy. 

  

 

Aktualizován dne: 27. 8. 2018 

Projednán dne: 27. 8. 2018  

Platnost ode dne 1. 9. 2018     

 

Zpracovala: Mgr. Jana Fialová     

                              


