
VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

1. Provozní doba mateřské školy je od 7,00 do 17,30 hodin 

2. Číslo telefonu:  

725551543 – mobil MŠ Břečťanová 

603337578 - mobil Bc. Jiřina Provazníková, ředitelka MŠ 

732 555 900 – mobil Dis. Petra Troníčková, vedoucí učitelka MŠ 

272658623 – omluvy obědy, odpolední svačiny nebo SMS na 725551543 

E-mail : brectanek@msmladeznicka.cz 

www.msmladeznicka.cz 

Účet MŠ: 288917319/0800 (úhrada pod přiděleným symbolem Vašeho dítěte, do 25. dne na 
následující měsíc) – školné + stravné 

3. Všechny děti se scházejí od 7,00 ve své třídě. Pokud se domluvíte s učitelkou, je možný příchod 
ze závažných důvodů i během dopoledne. Děti se rozcházejí po obědě od 12,15h. do 12,45h., 
po odpoledním odpočinku od 14,30h. do 17,30h. 

Provoz tříd : Slůňata  7,00- 17,30  

                    Tygříci   7,00 – 16.00 (16,00 -17,30h. jsou děti ve třídě Slůňata) 

Děti vydáváme pouze rodičům, pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný, je nutné sepsat Dohodu o 

vyzvedávání (týká se i prarodičů). Pokud bude u rodiče nebo zákonného zástupce dítěte podezření 

na alkohol nebo omamné látky, nebude mu dítě vydáno a pověřená osoba neprodleně vyzve 

druhého z rodičů, popř. další osobu, která má sepsanou DOHODU O VYZVEDÁVÁNÍ, aby si dítě 

převzalo. Tato skutečnost je považována jako porušení školního řadu. 

4. V mateřské škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Putování 
s duhou“ - plánování vychází z čtvrtletních témat (duhové JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA), které jsou 
rozpracovány do tematických bloků, tzv. třídní vzdělávací program (konkrétní činnosti v jednotlivých 
oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu) Přehled je předkládán pravidelně rodičům na 
nástěnce v příslušné šatně. 

Děti jsou rozděleny podle věku, rozhodnutí o zařazení dítěte do příslušné třídy je plně v kompetenci 
ředitelky školy. 

5. Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit do 7,55 hodin ráno telefonicky na 272658623 nebo 
724725072 do kuchyně MŠ Mládežnická, zápisem do sešitu omluv v šatně, do 13:00 hod. den 
předem je též nutné nahlásit nástup dítěte po nemoci či dovolené. 

6. Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu svého zaměstnání, tel. čísla, zdravotní pojišťovny 
dítěte, docházky dítěte, čísla účtu. 

7. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce, nahlásit případné změny jeho zdravotního stavu. 
Do mateřské školy nebude přijato dítě s kašlem, rýmou, teplotou, zvracením, vyrážkou. Pokud 
dítě onemocní v MŠ, budou rodiče telefonicky vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli. 

8. Nově přijímané děti mají upraven a zkrácen pobyt v mateřské škole tak, aby snáze proběhla jejich 
adaptace v mateřské škole. 

9. Vhodné oblečení do třídy - chlapci tepláky nebo kalhoty, dívky sukénku nebo legíny, vždy 
převlečení na školní zahradu (tričko, tepláky, bundu atd.). Na přezutí do třídy bačkorky nebo 
zdravotní sandále, pantofle nejsou vhodné. 
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10. Všechny součásti oděvu musí být podepsány (zejména pyžama dětí), zapomenuté věci jsou 
shromažďovány u školnice p. Peškové 

11. Informace o dětech mohou být rodičům podávány denně, je možnost domluvit si konzultaci s 
učitelkou nebo ředitelkou školy. 

12. Za ztrátu nebo poškození hračky přinesené z domova nenese učitelka odpovědnost. 

13. Denně je sledován stav čistoty vzduchu, podle získaných údajů jsou prováděny činnosti dětí. 

14. Stravné se platí zálohově nejpozději do 25. dne před určeným měsícem převodem na účet školy 
v částce 1040,- Kč (52,- za den), děti s 0ŠD ve výši 1140,-Kč (57,-Kč za den) 

Vyúčtování je prováděno 1x ročně přesně podle docházky dítěte, a to v srpnu, kdy jsou veškeré 
přeplatky vráceny na účet, který rodiče uvedli v přihlášce dítěte ke stravování. Je také možno na 
základě individuální dohody s hospodářkou školy požádat o vrácení přeplatků kdykoli během 
školního roku. Dětem s docházkou po obědě se odpolední svačina v ceně 11,- Kč (12,- Kč OŠD) 
odečte. 

15. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ (vyhl. 561 ze dne 10.11.2004– tzv. 
ŠKOLNÉ) se platí převodem na účet mateřské školy - od 1. 9. 2022 ve výši 1 070,- Kč za docházku 
polodenní i celodenní se splatností nejpozději do 25. dne před určeným měsícem. Děti v posledním 
roce docházky před vstupem do ZŠ za vzdělání neplatí, platí i pro děti s odkladem školní 
docházky. Osvobozen od úplaty může být i zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a 
tuto skutečnost prokáže písemně řediteli školy. 

16. Vyřazení dítěte z docházky do mateřské školy: 

a/ dítě nedochází do mateřské školy nejméně 1 měsíc a není řádně omluveno 

b/ zástupce dítěte porušuje řád mateřské školy 

c/ rodiče nemají zaplacené školné nebo stravné za 2 měsíce 

 

V Praze 1. 9. 2022 

                           zapsala: Bc. Provazníková J. 

                                          ředitelka školy 


