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Vnitřní řád MŠ Lučina    školní rok 2021/2022 
   
 01. Zápis dětí do MŠ: Probíhá v květnu a je zveřejněn v místním zpravodaji, na webových  
       stránkách školy a na veřejně přístupných informačních tabulích obce Lučina. 
       Zapisovány jsou děti ve věku do 2 do 7 let. 

 
 02. Provoz mateřské školy: pondělí – pátek od 06:30 do 16:30 hod.  

 
 03. Při nástupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační       
       režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. 
       Pokud se dítě do tří měsíců neadaptuje, může být, po rozhodnutí ředitelky Základní     
       školy a mateřské školy Lučina z docházky vyřazeno (nevztahuje se to na děti    
       s povinným předškolní vzděláváním). 
 
 04. Scházení a rozcházení dětí: Děti MŠ se scházejí do 07:30 hod., po této době přicházejí  
       do školy žáci ZŠ, v 8 hodin se budova školy z bezpečnostních důvodů zamyká.  
       Odchod dětí po obědě – zákonní zástupci si děti vyzvedávají od 12.15 do 12.30 hodin  
       (tento dřívější odchod zapisují zákonní zástupci do zápisového sešitu již ráno při    
       přivedení dítěte do MŠ). 
       Děti, po celodenním pobytu v MŠ, se rozcházejí po odpolední svačině – od 14.45 hod.,                         
       do 16.30 hodin. 
       Děti si vyzvedávají rodiče, prarodiče, zákonní zástupci, výjimečně cizí dospělí – všichni  
       musí být uvedeni v evidenčním listu! 
       Doprovod nezletilou osobou (do 18 let) je možný jen na základě písemného 
       “Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ pověřenou osobou”, které je podepsáno zákonným   
       zástupcem a schválený zástupkyní ředitelky pro MŠ. 
 

 Dítě přichází do mateřské školy pokud možno pravidelně, nejpozději do 07:30 
hod. V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce učitelku, popř. pověřeného 
zaměstnance ZŠ a MŠ den dopředu.  

 Doprovod – s nasazeným ochranným prostředkem úst a nosu (dle platných aktuál-

ních protiepidemiologických opatření) – může vstoupit maximálně do šaten! 

Šatna MŠ je umístěna v suterénu budovy školy a vchod pro děti a zákonné zástupce 
je zezadu od tělocvičny. 

 Do prostor budovy školy a MŠ už nevstupuje – dítě předává učitelce, popř. pověře-

nému zaměstnanci ZŠ a MŠ u vchodu na chodbu ZŠ („lítačky“), zde sděluje případné 

nutné informace. 

 Příchod do MŠ – nejpozději do 07:30 hodin.                                                                       

Poté je budova uzavřena, od 08:00 hod. v ZŠ probíhá výuka žáků a v MŠ vzdělávání 

dětí. 

 Dítě odchází z mateřské školy pokud možno pravidelně v předem domluveném 
čase. V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce učitelku, popř. pověřeného 
zaměstnance ZŠ a MŠ hned ráno a zapíše dřívější odchod do sešitu. Možnost vy-
zvednutí dítěte po dopoledním vzdělávání bude od 12:15 až 12:30, odpoledne od 
14:45 do 16:30. 

 Po zazvonění a vpuštění vyčká zákonný zástupce před tělocvičnou, do prostor šaten 
může vstoupit, až bude jeho dítě přivedeno učitelkou, popř. pověřeným zaměstnan-
cem ZŠ a MŠ. 

 V šatně se zákonní zástupci zdržují nezbytně nutnou dobu!                               
Minimalizuje se tím čas možného setkání s žáky ZŠ. 
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05.  Do MŠ patří dítě zcela zdravé. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá 
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do ma-
teřské školy vstoupit.   

 Dítě jevící zdravotní komplikace nebude do mateřské školy přijato. Pokud bude 
dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do izolace a 
zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout.  

 Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění 
U chronicky nemocných dětí, žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a 
kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční 
onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy 
školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 

 Nošení ochrany úst a nosu se řídí podle vývoje epidemiologické situace a aktuál-
ních vydaných mimořádných opatření MZČR a MŠMT. 

 Děti MŠ musí mít nasazený ochranný prostředek ve společných prostorách bu-
dovy školy – šatny, chodby, schodiště, školní jídelna apod. (dle platných aktuálních 
protiepidemiologických opatření). V mateřské škole ochranný prostředek nenosí. 

 Neprodleně, po příchodu do mateřské školy, si bude muset každý důkladně  
            umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a desinfekcí. 

 Děti se budou utírat do jednorázových papírových ručníků, popřípadě do  
            jednotlivě přidělených textilních ručníků. 

 Nebudou si také čistit zuby a česat vlasy. 

 V mateřské škole bude zajištěna zvýšená desinfekce a větrání tříd. 

 Denní stravování je zajištěno, děti si jídlo samy nabírat nesmí a příbory bude připra-
veny předem dospělým. 

 Dítě nesmí do mateřské školy vnášet vlastní hračky 
 
     Rodiče jsou povinni před přijetím do MŠ nechat potvrdit lékařem evidenční list dítěte 
     o jeho zdravotním stavu a očkování a předat v MŠ. 
 
 06. Docházka a omlouvání dětí: Zdravé děti docházejí každý den, jinak podle domluvy. 
       Nepřítomnost delší než 14 dnů bez omluvy, může zapříčinit vyřazení dítěte z docházky  
       (kromě dětí s povinným předškolním vzděláváním). Po omluvené nepřítomnosti  
       z důvodů rodinných nebo nemoci stačí ústní prohlášení rodičů, že je dítě zdravé a    
       nebylo ve styku s infekční chorobou. 
       U dětí s povinným předškolním vzděláváním musí být tato skutečnost zaznamenána   
       v omluvném listu. 
       Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.): 

a) osobně při předávání dítěte učitelce (jinému zaměstnanci MŠ) – den předem 
b) telefonicky na čísle: 558 661 887 – den předem do 15 hodiny 
c) emailem na skolka.lucina@seznam.cz 

       Způsob omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním je uveden ve „Školním   
       řádu pro děti s povinným předškolním vzděláváním“. 

 
 07. Styk pedagogů s rodiči: Krátce při předávání dětí. Formou emailu   
       skolka.lucina@seznam.cz., telefonicky 558661887. 
       V době povinného předškolního vzdělávání tj. od 08:00 do 12:00 hodin nebudou    
       zákonným zástupcům podávány žádné informace. 
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 08. Stravování dětí: Přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději den předem od           
       8 hodin do 13 hodin osobně nebo telefonicky: 558661886 – pí Lucie Kričfaluši, vedoucí  
       školní jídelny. 
       Stravné se platí inkasním převodem nebo jednorázovým platebním příkazem na                
       č. ú.:19-3767980247 k 15. dni následujícího měsíce (v poznámkách uvést STRAVNÉ  
       MŠ, jméno a příjmení dítěte). 
       Celodenní strava činí 45,- Kč, u 7 letých dětí činí 47,-Kč. 
       Odhlášená strava se odečítá. 

 
09. Uspořádání dne v MŠ: Je dáno režimovými činnostmi – hrové, pohybové a výchovné         
      činnosti – důležité pro všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti.                                         
      Z důvodu aktuální epidemiologické situace bude organizace aktivit řešena tak, aby děti  
      byly co nejvíce venku, na zahradě. 
                                                                 
10. Oblékání dětí:  Má být účelné a přiměřené počasí a prostředí.  Do herny stačí spodní    
      prádlo a jedna vrstva šatstva. Papuče nejlépe bez šněrování (ne nazouváky, kroksy!) 
      Pro pobyt venku jsou nejvhodnější teplákové nebo šusťákové soupravy a tenisky. 
      Na spaní musí mít vlastní pyžama s přišitým poutkem k zavěšení. 
      Náhradní oblečení, rezervní spodní prádlo, punčošky, tepláky, tričko mají děti v šatnách  
      na svých místech v plátěných taškách. Vše má být označeno jménem dítěte nebo    
      značkou prádlovým fixem. V případě nepříznivého počasí nedávat dětem deštníky. 
      Rodiče zajistí oblečení a obutí, které bude vhodné k aktuálnímu počasí, ročnímu období     

      a také k tělesnému vývoji dítěte! 

 
11. Výše “Úplaty za vzdělání a školské služby” (příspěvek na částečnou úhradu 
      nákladů MŠ) na jeden měsíc a dítě činí 300,- Kč.  
      Bezúplatné PV v MŠ se poskytuje všem dětem od počátku školního roku, který  
      následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí PŠD v ZŠ                            
      (i v případě odkladu PŠD)  

   Platba se provádí bezhotovostně příkazem na účet: č. ú.:19-3767980247 – vždy                             
   do 15. dne stávajícího měsíce (v poznámkách uvést ÚPLATA MŠ, jméno a příjmení  
   dítěte).  
   Podrobnosti o platbách jsou uvedeny ve směrnici: „Úplata MŠ“, která je zveřejněna na    
   webových stránkách školy www.zs-lucina.cz. 

 
12. Bezpečnost dětí: Na začátku školního roku a před výjezdy ze školy jsou děti přiměřeně  
      věku poučeny o nebezpečí úrazu. Prokazatelně je poučení zapsáno v třídním výkazu.  
      Jejich zájmy jsou chráněny ”Úmluvou o právech dítěte”, kterou musí dodržovat rodiče i  
      učitelé. 
      Děti nesmí přinášet do mateřské školy nebezpečné předměty a hračky (např. řetízky, 
      ostré věci, nožíky, zbraně, zápalky, petardy, alkohol, cigarety, drogy apod.), které by 
      mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo ostatních osob. 
 
    
13. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou   
      přirozené výchovy položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě    
      jejich možností, zájmů a potřeb. 
 
14.  Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu ”Zvídavé pramínky”,          
       který je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. 

  
15.  Telefonní kontakt na MŠ:  558 661 887,                             vedoucí ŠJ: 558661886 
                                                                                                         kuchyň: 774713660 
                               email MŠ:  skolka.lucina@seznam.cz       web školy: www.zs-lucina.cz 
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30. 08. 2021                                                                          Zpracovala: Soňa Kiková,               
                                                                                            zástupkyně ředitelky pro MŠ            


