
Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu mateřské školy č. j. 95/2017 s účinností změny od 1. 9. 2020 

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 

  

Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:  Šardice 750 PSČ 

69613 

  

Provoz MŠ je od  6:00 hod.  do 16.00 hod. 

  

  

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8:30 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Děti se 

rozcházejí do 16:00 hod. 

K příchodu i odchodu z a do MŠ využívají zákonní zástupci a zaměstnanci elektronický zabezpečovací 

čipový  systém. Čip je vydán oproti záloze 100,- Kč, ta bude v plné výši vrácena při odevzdání čipu. V případě 

ztráty nebo neodevzdání čipu propadá záloha ve prospěch školy. Držitel čipu je v případě ztráty nebo odcizení 

povinen neprodleně informovat ředitelku školy osobně nebo na tel. č. 518624544 a čip bude poté ihned 

zablokován- chrání se tím bezpečný pobyt dětí v mateřské škole. 

  

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní 

docházkou, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

  

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.30 hod., a to na e-mailovou adresu: 

veverkysardice@seznam.cz, rybickysardice@seznam.cz . Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu 

dne, osobně nebo e-mailem. 

  

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, 

oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu, e-mailem 

nebo osobně mateřské škole. 

  

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na 

webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky. 

  

Celodenní provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin 

  

MŠ má v provozu tři třídy: 

I. třída Rybičky, II. třída Medvídci, III. třída Veverky 
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Zahájení provozu – I. třída Rybičky – děti ze třídy Medvídků a Veverek se zde postupně schází do 6.30 hodin. 

Ukončení provozu – l. třída Rybičky – od 15:30 hod. se děti do této třídy převádějí a rozcházejí se z ní. 

  

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. 

Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu 

pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. 

  

Organizace dne – I. třída Rybičky 

  

6:00 - 9:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), 

individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 

8:30 - 9:00 hod.: hygiena, svačina 

9:45 - 11:45 hod.: pobyt venku 

11:45 -12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12:15 -13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

13:45 -14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina 

14:15- 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální 

plánované činnosti 

  

 

  

Organizace dne – II. třída Medvídci 

  

6:00 – 7.00 hod.: scházení dětí v I. třídě Rybiček 

7.00 - 9:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), 

individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 

8:30 - 9:00 hod.: hygiena, svačina 

9:45 - 11:45 hod.: pobyt venku 

11:45 -12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12:15 -13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

13:45 -14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina 

14:15 -15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální 

plánované činnosti 

15:30 hod.: přecházení dětí do třídy Rybiček, kde v 16:00 hod. končí provoz MŠ. 

  

 



  

Organizace dne – III. třída Veverky 

  

6:00 – 7.00 hod.: scházení dětí v I. třídě Rybiček 

7.00 - 9:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), 

individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 

8:30 -  9:00 hod.: hygiena, svačina 

9:45 -  11:45 hod.: pobyt venku 

11:45 - 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12:15 – 13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

13:45 - 14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina 

14:15 - 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální 

plánované činnosti 

15:30 hod.: přecházení dětí do třídy Rybiček, kde v 16:00 hod. končí provoz MŠ. 

 

5.2 Organizace stravování dětí 

  

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny (výdejny), který je 

zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách MŠ /v záložce -školní jídelna/ 

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými 

výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

  

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a 

odpolední svačinu. Pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky) zajišťuje škola. Děti mají 

možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního 

pocitu žízně. 

  

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 12.00 hodin. 

 

Pokud dítě nemá přihlášenou stravu, nemůžeme jej ten den přijmout k předškolnímu vzdělávání. 

  

Při onemocnění dítěte lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.15 do 11.45 hodin v MŠ. 

  

Odhlašování stravy provádí zákonný zástupce dítěte elektronicky nebo telefonicky u vedoucí školní 

jídelny.  Neodhlášené obědy propadají. 



  

Podávání svačin: 8:30 – 9:00 hod., 13:45 – 14:15 hod. 

Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hod. 

  

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka dle potřeby dětí 

 

Vyjímka ze stravování 

Pokud je nám známa alergie dítěte na určitou potravinu- na základě potvrzení od lékaře nebo sdělením 

zákonného zástupce, přihlížíme k této skutečnosti a potravinu nepodáváme. Se zákonným zástupcem se 

domluvíme na náhradní stravě nebo na její úpravě. 

  

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

  

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy: 

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž 

vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem v obci Šardice.  

2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým 

pobytem v obci Šardice  

       3.    Následně budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do počtu volné kapacity MŠ 

  

 
Dodatek ke školnímu řádu byl projednán na pedagogické radě dne 24. 8. 2020. 

 

V Šardicích dne 27. 8. 2020 

 

 …………………………………………….. 

                                                                                                          Ředitelka MŠ: Iva Lesovská 
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