
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní  řád   Mateřské školy    Přerov ,  Optiky 14 - Kozlovice 
tel. 581 33 15 82 

 
Práva dětí 

 
• Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech 
• Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ 
• Právo využívat služeb  mateřské školy                  
• Právo na výchovu a vzdělávání, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte 
• Právo na odpočinek a volný čas 

 
 

Práva  zákonných zástupců 
 

• Účast na programu mateřské školy,výchovné koncepci školy a akcích školy 
            Vyžádat si od učitelky informace o dítěti (osobnostní rozvoj dítěte, zdravotní  stav, 
            výchovné problémy 

• Právo kdykoliv nahlédnout a spolupodílet se na Školním vzdělávacím programu. 
 

Povinnosti  zákonných zástupců 
 

• Sledovat informační nástěnky 
• Informovat učitelku o případném zdravotním problému dítěte  
• Včas omluvit nepřítomnost dítěte 
• Platit včas všechny poplatky 
• Vodit do mateřské školy dítě zdravé 
• Respektovat režim dne vytvořený ředitelkou školy a kolektivem s přihlédnutím na 

hygienické ( fyzické i duševní) potřeby  , potřebné pro zdravý růst dítěte. 
• Řídit se školním řádem 

 
Provoz a vnitřní režim školy 

 
Zřizovatelem  mateřské školy je Magistrát města Přerova. 
Provoz mateřské školy je od 6.30  hod. do 16. 00 hod.Scházení dětí zpravidla do 8.00 hod.  (po 
dohodě je možné příchody  i odchody uzpůsobit potřebě rodičů). 
Odchod dětí po obědě   -   1. +  2. odd.     od 12.00 hod. 
        3. odd.     od 12.10 hod. 
                    odpoledne  -    kdykoliv    
 
Provoz školy je možné omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu, omezit v prosinci. 
Pobyt dětí venku je každý den 2 hodiny. Výjimku tvoří výrazná nepřízeň počasí  (silný déšť, 
teplota pod – 10 st. celsia ) 
 



 
Příjímání  dětí 

 
Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let věku  , a to dle platných kritérií, vydaných ředitelkou 
školy. Tato kritéria  jsou umístěna na nástěnce školy. Mateřská škola přijímá i děti ze socio-
kulturně znevýhodněného prostředí. 
 
 

Zápis do mateřské školy 
 
Zápis vyhlašuje Magistrát města Přerova po dohodě s ředitelkou školy, a to dle kritérií pro 
přijímání dětí do MŠ. 
Přijetí dítěte oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dítěte.  
Ředitelka školy rozhoduje o ukončení docházky dítěte, a to v případě,že dítě se bez omluvy 
zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 
zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz mateřské školy,zákonný zástupce opakovaně 
neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo školní stravování ve stanoveném termínu a 
nedohodne s ředitelkou jiný termín. 
(Školský zákon 561/2004, § 35) 
 

Stravování dětí 
 
Při celodenním pobytu se děti stravují 3x denně + pitný režim . 
Odhlašování dětí ze stravy :       tel.  581 33 15 82 
Stravu lze odhlásit  den dopředu, a to do 12.30 hod.V pondělí lze odhlásit stravu ráno 
do 7,15 hod. 
Oběd pro neodhlášené dítě lze vyzvednout v době od 12.00 do 12.00 hod. – pouze však 1. den 
nemoci,kdy dítě nebylo možné odhlásit) 
Poplatek za stravování –převodem z účtu  
 

 
 
 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí : 
 
Škola spolu s rodiči vede děti k šetrnému zacházení s hračkami, pomůckami a vybavením 
školy. Pokud dítě nebo rodič poškodí zařízení školy, dohodne se s ředitelkou na dalším 
postupu. 
 
 
 


