Mateřská škola Železný Brod Slunečná 327, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD
/zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004Sb. § 30/
Zřizovatelem školy je Město Železný Brod .
Ředitelka mateřské školy - Eva Dvořáková.
1.Práva dětí – všechny děti v mateřské škole mají rovný přístup k výchově a vzdělávání a k uspokojování individuálních potřeb
Práva rodičů – získávat od učitelek pravdivé informace o vývoji dítěte
- vyzvednout si dítě v průběhu dne kdykoliv ( po předešlé domluvě
s učitelkou )
- přivést dítě do MŠ později ( po předešlé domluvě s učitelkou )
- podávat náměty k ŠVP ředitelce MŠ
Povinnosti rodičů – nahlásit neprodleně změny zdravotního stavu dítěte
učitelkám
- vodit do MŠ děti bez zjevných známek nemocí
- nahlásit změny bydliště a rodinného stavu ředitelce MŠ
- předávat dítě učitelkám ve třídě
- při vstupu ke třídám odkládat obuv do botníku
- nenechávat v chodbách a šatnách žádná dětská vozítka
2.Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin /včetně provozu o prázdninách/.
Povinné předškolní vzdělávání je od 8.00 do 12.00 hodin
3.Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu zpravidla na
šest týdnů.
Přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně
dva měsíce předem.
4.Přijímací řízení do mateřské školy:
 termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí / bývá

v měsíci dubnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ
zapsáno/, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím
informačního zpravodaje města,
 o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení,
 o přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy
rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro přijímání dětí do MŠ,
 do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově,tělesně a duševně
zdatné, starší tří let,
5. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po dohodě se zřizo
vatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:
 dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází,
 zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání
k nápravě byla bezúspěšná,
- zástupce dítěte opakovaně neplatí stravné nebo školné
6. Děti se ráno do třídy MŠ přijímají do 8.00 - MŠ se z bezpečnostních důvodů
zamyká. Prosím, zvoňte vždy na svoji třídu!
7. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí
dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené
osobě.
8. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou
osobu .
9. Konzultační hodiny lze předem domluvit se všemi zaměstnanci školy.
Školní řád nabývá platnosti dne 1.9.2016
Ředitelka školy:
Eva Dvořáková

