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I. ZÁPIS A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 Zápis dětí to MŠ provádí vedoucí učitelka MŠ v měsíci únoru nebo březnu.    
Po zápisu rodiče odevzdají do 14 dnů vyplněný tiskopis „ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
DÍTĚTE DO MŠ“ a evidenční list potvrzený dětským lékařem a podepsaný rodiči. 
Ředitel školy rozhodne na základě doporučení vedoucí učitelky MŠ o přijetí do 30 
dnů od odevzdání přihlášky.  

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Ve výjimečném případě (např. 
zaměstnání matky, nenaplněnost tříd apod.) se přijímají i děti mladší. 

 

 

II. PROVOZ, ROZDĚLENÍ TŘÍD 

 Provoz v MŠ je od 6:15 do 16:00 hod. V letošním roce je MŠ dvoutřídní.          
Ve třídách jsou děti ve věku 2,5 - 6 let, popřípadě starší, mají-li odklad školní 
docházky. 

 Seznam dětí a jejich značek jsou k nahlédnutí v šatně. 

 

 

III. DOCHÁZKA DĚTÍ, ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ 

 Příchod dětí do MŠ i odchod je možný po dohodě s rodiči v průběhu celého 
dne. Budova MŠ se uzavírá v 8:00 hod., je nutné si po této hodině zazvonit.  

 Dítě může se školky vyzvedávat jen ten, kdo je napsán na tzv. „Zmocnění 
k odvádění dítěte z MŠ pověřenou osobou“. Ve výjimečných případech musí mít ten, 
kdo dítě vyzvedává plnou moc od rodičů s datem a podpisem. 

 Způsob omlouvání je buď písemný, ústní nebo telefonický. 

 

 

IV. STYK S RODIČI 

 Rodiče mohou s učitelkami hovořit v průběhu celého dne, učitelka musí mít 
zajištěnu bezpečnost dětí ve třídě. Během roku se provádí několik schůzek s rodiči, 
zpravidla vždy před nějakou akcí (Vánoce, besídky apod.).  

Rodiče mohou, mají-li zájem zhlédnout práci s dětmi po dohodě s učitelkou ve 
třídě. 

 

 

 



 

V. ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 Do školky jsou přijímány děti pouze zdravé. Při onemocnění dítěte v průběhu 
dne budou rodiče pokud možno co nejdříve informováni ihned, a jejich povinností je 
si dítě z kolektivu co nejdříve vyzvednout. Při infekčním onemocnění dítěte jsou 
rodiče povinni upozornit školu a dále se řídit pokyny lékaře nebo hygienické stanice. 

  

VI. OBLEČENÍ DĚTÍ 

 Děti mají do mateřské školy chodit čisté, vkusně a hlavně vhodně oblečeny. 
Ve školce se děti přezouvají do bačkor (nikoliv pantoflí – bezpečnost dítěte).           
Na převlékání je vhodné, aby děti měly pohodlné obleční. Kapesník je nutný (hlavně 
v zimních měsících) mít jeden do třídy a jeden na vycházku. Při odpoledním spánku 
se děti převlékají do pyžámka.  

 Všechny osobní věci, které jsou ponechány ve školce, by měly být označeny 
značkou dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žichlicích 1.9.2016      

 

        Mgr. Pavla Schneiderová 

        ředitelka ZŠ a MŠ Žichlice 


