Základní škola a Mateřská škola
Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
Telefon: 380 327 166 E-mail: zsrozmitalns@seznam.cz

Provozní řád MŠ
2021/2022
Podmínky provozu a vnitřní režim mateřské školy jsou součástí Školního řádu MŠ.
MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem od 7.00 do 15:30 hod.

7:00 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,
Uzamčení školy.
8:00 – 8:30

Pohybové aktivity, osobní hygiena.

8:30– 9:00

Dopolední svačina.

9:00 - 11:15 Didakticky zacílené řízené aktivity dětí, zaměřené především na hry a
zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, osobní hygiena,
pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:15 -11:45 Oběd a osobní hygiena dětí. Vyzvedávání dětí.
11:45 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena.
14:00 -15:30 Zájmové aktivity, volné činnosti a řízené hry dětí, zaměřené
především na zájmové činnosti a pohybové aktivity. V případě
pěkného počasí na zahradě mateřské školy.













Úplata za vzdělávání a stravné je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce.
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy do 8.00 hod. Neodhlášený oběd (v případě
náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době
vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ.
Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci učitelce mateřské školy.
Nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně
předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ, osobně, písemně, nebo telefonicky.
Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte,
o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání dítěte.
Za příznivého počasí tráví děti část činností na školní zahradě.
O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje
v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na
veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro
zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.
V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí
ředitelka mateřské školy nejméně 1 měsíc předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných
technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v
jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní
ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo
přerušení provozu rozhodne.

V Rožmitále na Šumavě, dne: 2. 9. 2021

Mgr. Iva Berková
ředitelka školy

