Vnitřní řád MŠ Radomyšl
1. Děti se do MŠ přijímají od 6:15 do 8:00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivést dítě do
MŠ kdykoli během dne podle potřeby rodiny - dítě musí být nahlášené na stravování.
2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve pak může opustit školu.
3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Formuláře
pro zmocnění si vyzvedněte a vyplňte u třídních učitelek. Bez písemného pověření nevydají
učitelky dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
4. Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zdraví
ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě vykazující příznaky infekčního onemocnění.
5. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a údaje o změně zdraví dítěte.
6. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonních spojení.
7. Rodiče jsou povinni nahlásit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li
nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně – aplikace Lyfle nebo osobně,
telefonicky – 383 392 281, 775969477, e-mailem - msradomysl@tiscali.cz
8. Otázky, týkající se stravování, projednává rodič s vedoucí školní jídelny ZŠ Radomyšl
paní Evou Majerovou – tel. 383 392 131, 778956976 jidelna@zsradomysl.cz,
která zabezpečuje stravování dětí v MŠ.
9. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 je stanovena
na 150 Kč měsíčně. Platba probíhá bezhotovostně převodem na účet a je splatná
vždy do 15. dne měsíce)
10. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je
v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
(možno také vhodit do bílé schránky umístněné u hlavní nástěnky ve vstupní hale MŠ)
11. Každá třída má svůj denní organizační řád /uspořádání dne/,který je flexibilní,
aby mohl reagovat na změny nebo aktuální potřeby dětí.
13. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, jeho individuálních pokrocích.
S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svého
dítěte.
14. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ i při řešení vzniklých
problémů.
15. Ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže se bez omluvy zákonných
zástupců nepřetržitě dítě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
nebo jestliže zástupce dítěte opakovaně a závažným způsobem narušuje provoz MŠ
nebo opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo stravné.
16. Nedovolte svým dětem nosit do MŠ hračky, žvýkačku, šperky. Tyto předměty jsou důvodem
zbytečných slz a konfliktů mezi dětmi. Věci dětí si označte podpisem. Z bezpečnostních
důvodů děti do MŠ nesmějí nosit gumové šle a jako přezůvky pantofle.
V Radomyšli 1. 9. 2022

