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Základní škola a mateřská škola Mistrovice 

561 64 Mistrovice 11 

tel.: 465 641 622 

zsmsmistrovice@seznam.cz 
 

Školní řád mateřské školy 

Projednáno na pedagogické radě dne: 31.8.2022 Účinnost od: 1.9.2022 

Spisový znak A.I. / A10 Č. j . 76/2022/ZŠ/ŠKO 

Změny: nahrazuje školní řád MŠ ze dne 31.8.2021 

I. Úvodní ustanovení 

Školní řád mateřské školy (dále jen MŠ) upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými 

zástupci a zaměstnanci MŠ. MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými 

a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí 

a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti (dle § 1 odst. 

1 vyhlášky č. 14/2005 SB., o předškolním vzdělávání)  

Obsah tohoto řádu je vymezen zákonem §30 zák. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a jinými souvisejícími normami, zejména vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a Úmluvou o právech dítěte v platném znění. 

II. Práva dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky (dále pedagogy) 

Seznámení rodičů a dětí se školním řádem provádějí pedagogové vždy na začátku školního roku 

nebo v průběhu školního roku při přijetí nového dítěte. Zápis o tomto seznámení je zaznamenán 

v třídní knize a v zápisech rodičovských schůzek. Školní řád je umístěn ve verandě MŠ a na 

webových stránkách MŠ. 

Dítě má právo: 

 na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném MŠ podle jeho schopností 

 na podporu rozvoje jeho osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

 zúčastnit se všech aktivit MŠ, v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud mu to dovolí 

jeho zdravotní stav 

 na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 

 při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační program 

 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

 na speciální péči v rámci možností MŠ, pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby 

Dítě má povinnost: 

 dodržovat dohodnutá pravidla soužití v MŠ  

 vzájemně si pomáhat a neubližovat si 

 dbát pokynů pedagogů a ostatních pracovníků MŠ vydané v souladu s právními předpisy 

a školním řádem 

 šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami, nábytkem a ostatním vybavením 

 plnit pokyny zaměstnanců MŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno 
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Zákonní zástupci mají právo: 

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

 účastnit se různých akcí pořádaných MŠ 

 vyzvednout si dítě z MŠ v případě potřeby v jiných časech než k tomu určených (domluvit 

se na tom předem s pedagogem ve třídě) 

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ, spolurozhodovat 

při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou uplatnit např. na schůzkách s rodiči, kde 

jsou tato témata vždy otevřená k diskuzi. 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělání jejich 

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

 na informace a poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení 

 na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy 

 projevit adekvátně jakékoliv připomínky k provozu, pedagogům školy 

 podat stížnost, oznámení nebo podnět k práci MŠ a projednat je u učitelů, zástupkyně 

ředitele pro vedení MŠ (dále jen zástupce ředitele) nebo ředitelky Základní a mateřské 

školy Mistrovice (dále školy), která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným 

orgánům 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

 zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ a bylo nejpozději v 8:00 hodin ve třídě 

 opakované pozdní příchody jsou brány jako hrubé porušování školního řádu se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími  

 omluvit dítě v případě jeho nepřítomnosti v MŠ daný den do 7:00 hodin telefonicky nebo 

prostřednictvím SMS (odhlášení stravy) 

 na vyzvání ředitelky školy nebo zástupce ředitele se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 

 informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 oznamovat MŠ údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dětí 

a změnách v těchto údajích 

 řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat předpisy školy 

 provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel 

 vodit děti do MŠ zdravé, po nemoci doléčené 

 na vyžádání přinést po návratu dítěte po nemoci potvrzení od lékaře, kde je uvedeno, že je 

dítě zdravé 

 předat osobně dítě pedagogovi ve třídě (pedagog za dítě odpovídá až po jeho předání) 

 vstupovat do MŠ (mimo verandy a šatny) pouze v přezutí 

 neprodleně škole oznámit infekční onemocnění dítěte včetně oznámení o parazitech (vši, 

roupi, škrkavky apod.) a v tomto případě si ponechat děti mimo kolektiv až do úplného 

vymizení problémů 

 děti vhodně a v souladu s bezpečností oblékat, obouvat a vybavovat doplňky – na požádání 

pedagoga neprodleně sjednat nápravu, pokud upozorní na nesprávnost ošacení, obutí či 

nebezpečnost doplňku 

 účastnit se třídních schůzek 1- 2x ročně za účelem předání informací a projednání 

organizačních a provozních podmínek MŠ se zákonnými zástupci dítěte 
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 vyzvedávat si dítě z MŠ v určených časech, a to po obědě mezi 11:45–12:30 hodin a po 

odpočinku od 14:45–16:00 hodin 

Zákonní zástupci dětí v povinném předškolním vzdělávání mají kromě výše uvedených 

povinností také povinnost: 

 umožnit dítěti přítomnost na povinném vyučování v pracovních dnech, a to v rozsahu od 

8:00–12:00 hodin v období školního roku, kromě podzimních, vánočních, pololetních, 

jarních, velikonočních a hlavních prázdnin, kdy docházka není povinná 

 omluvit neprodleně nepřítomnost dítěte v MŠ písemně, osobně, telefonicky, s uvedením 

důvodu a přibližnou dobou nepřítomnosti, a to nejpozději druhý den nepřítomnosti dítěte, 

absenci zaznamenávat do omluvných listů a podepisovat  

 v případě individuálního vzdělávání mají povinnost: dostavit se k ověření plnění 

očekávaných výstupů do MŠ Mistrovice na pozvání pedagogů. Ověřování bude probíhat 

pozorováním dítěte v běžném provozu MŠ ve třídě společně s dětmi 

Pedagog má právo: 

 nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci 

 odmítnout požadavky rodičů, které nejsou v souladu se školním řádem a ostatními 

dokumenty MŠ nebo jsou v rozporu s úmluvou o právech dítěte 

 nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba k tomu písemně rodiči 

zmocněná 

 na zdvořilé chování ze strany rodičů 

 rozhodovat o metodách a přístupech pro naplnění výchovných cílů školy 

Pedagog má povinnost: 

 přispívat svou činností k naplnění práv dítěte 

 odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným 

způsobem 

 informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o dítěti (např. zdravotní způsobilost) považovat za důvěrné  

 a řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 vydávat dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně 

souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 

organizačních opatření 

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16:00 hodin: 

 pedagog setrvá s dítětem v MŠ a pokusí se kontaktovat telefonicky zákonného zástupce 

nebo pověřenou osobu. Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem 

prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému 

zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti 

pedagoga. 

 pokud se opakovaně nepodaří pedagogovi navázat kontakt se zákonným zástupcem, volá 

s vědomím ředitelky Orgán sociálně právní ochrany dětí. 

 

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky: 

 kvalitní a pozitivní rozvoj dítěte je podmíněn dobrou spoluprácí rodiny a mateřské školy, 

proto je vždy v zájmu dítěte prohlubovat vzájemné působení obou 
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 každý zaměstnanec MŠ je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu a jejich 

zájmy hájit. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, 

spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. 

 vzájemné vztahy mezi zaměstnanci MŠ a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí 

vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity 

a důstojnosti 

 všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají 

o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností 

 všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních 

společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace 

 

III. Přijímací řízení 

 Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let, na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců, jehož součástí je potvrzení pediatra o očkování| (Žádost je možné stáhnout 

z webových stránek nebo vyzvednout přímo v MŠ). 

 Dobu zápisu stanovuje ředitelka školy (v době od 2. -16. 5.) a veřejnost je o ní 

informována zveřejněním na vývěskách obce a MŠ, webových stránkách a 

prostřednictvím Zpravodaje obce. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, 

pokud to dovoluje kapacita zařízení. 

 Při sníženém počtu dětí ve třídě mohou být výjimečně přijímány i děti mladší 3 let, dobře 

snášející adaptaci na prostředí a s přiměřenou mírou samostatnosti. 

 O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka ZŠ a MŠ Mistrovice na základě 

platných kritérií pro přijetí. Děti jsou vždy nejdříve přijímány na dobu určitou – zkušební 

dobu 3 měsíce. Neprojeví-li se závažné skutečnosti, pro které dítě nemůže dále docházet, 

mění se tato doba automaticky na dobu neurčitou. Zkušební doba se nevztahuje na děti, 

pro které je docházka povinná – tj. děti docházející poslední rok před nástupem do ZŠ. 

Tyto děti jsou v přijímacím řízení přijímány přednostně. 

 Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem správního řízení u každého uchazeče. Seznam se 

zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře MŠ, vývěska ZŠ). Rozhodnutí o nepřijetí 

dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu, a to do vlastních rukou zákonných zástupců. 

Po rozhodnutí o přijetí lze dle potřeby projednat adaptační program dítěte. 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném 

upozornění, jestliže: 

  se dítě bez omluvy zákonným zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělání po 

dobu delší než 2 týdny 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání 

k nápravě byla bezúspěšná 

 ukončení doporučí v průběhu zkušební doby pediatr nebo školské poradenské zařízení 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravování 

ve stanoveném termínu nebo v jiném sjednaném termínu. 

Ředitelka školy nemůže rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v případě dítěte, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné. Řádné ukončení předškolního vzdělávání nástupem dítěte do ZŠ 

a ukončení docházky do MŠ je zaznamenáno v evidenčním listě. 

IV. Provoz mateřské školy 

 Provoz mateřské školy začíná v 6:30 a končí v 16:00 hodin. 
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 Budova se ráno odemyká nejpozději v 6:25 hod. a uzamyká v 8:00 hod. Rodiče mohou 

přivést dítě do mateřské školy v průběhu celého dne. Pozdější příchod je však nutné 

předem domluvit s pedagogem. 

 Při příchodu do MŠ za bezpečnost dítěte v šatně odpovídá osoba, která jej přivedla. 

Pedagog za dítě zodpovídá až po jeho předání do třídy. 

 Při odchodu z MŠ dítě předá pedagog pouze zákonným zástupcům nebo písemně 

pověřeným osobám.  

 Odpolední odvádění dětí z MŠ začíná po odpolední svačině přibližně v 14:45 hod. 

 Při příznacích nemoci dítěte v době pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky 

informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a zajištění další zdravotní péče. 

 Všechny děti se přezouvají. Obuv a oblečení, které si dítě nepozná, je nutné označit. 

 Děti do MŠ nepřináší hračky a předměty, které by mohly být zdraví nebezpečné. 

 MŠ přerušuje provoz o letních prázdninách zpravidla po dobu 5 týdnů a v období 

vánočních prázdnin školy. 

 Rozsah přerušení provozu projednává ředitelka školy se zřizovatelem a rodičům jej 

oznamuje 2 měsíce předem. 

 Provoz může být přerušen i z jiných důvodů (např. havárie či porucha, opatření státu,..) 

nebo klesne-li počet dětí pod 4. 

 Veškeré informace jsou oznamovány elektronicky (e-mailem) a na vývěsce ve verandě, 

kterou je třeba sledovat. 

 MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

ve škole více než poloviny dětí (pro které je plnění předškolní docházky povinné) jedné 

třídy. Distanční forma studia – dětem je prostřednictvím e-mailu i osobně do schránek 

doručována široká nabídka vzdělávacích činností, včetně audio a video nahrávek. 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 Za bezpečnost dětí odpovídají v plné míře pedagogové MŠ, a to od doby převzetí do doby 

předání zástupci dítěte nebo pověřené osobě. 

 Všichni zaměstnanci MŠ jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, 

vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj, pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů a poskytovat dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví. Spolupodílí se na vytváření atmosféry pohody, sounáležitosti, 

spolupráce, kamarádství, tolerance. Podílí se na vytváření zdravých životních návyků 

a postojů jako základů zdravého životního stylu. Tato témata jsou součástí vzdělávacího 

programu školy.  

 Projevy násilí, ubližování kamarádovi, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy se jedná o děti mladší a slabší), je třeba přísně 

sledovat a vhodně vysvětlovat nesprávnost jejich jednání. Podle okolností ředitelka školy 

uváží možnost o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 Děti jsou vedeny k tomu, aby při pobytu v MŠ, na školní zahradě a vycházkách se chovaly 

tak, aby neohrozily zdraví své ani svých kamarádů.  

 Děti jsou průběžně poučovány se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, na 

školní zahradě, v jídelně, šatně, při vycházkách, na veřejných místech atd. Nedílnou 

součástí je poučení dětí s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. Dále 
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před činnostmi mimo školní budovu: výlety, exkurze, plavecký výcvik aj. O tomto 

poučení píše pedagog také záznam do třídní knihy. 

 Pedagog nese odpovědnost za dodržování hygieny dětí, přiměřené větrání, vhodné oblečení 

ve třídě i venku. Dbá na dodržování pitného režimu, přizpůsobuje délku pobytu venku 

klimatickým podmínkám. 

 Ošetření drobných poranění probíhá za pomoci vody a např. náplastí. K závažnějším 

poraněním, či onemocněním je vždy přivolán rodič. O každém úrazu v MŠ je veden 

záznam v Knize úrazů MŠ. 

 Rodiče musí děti vybavit dostatkem vhodného oblečení. 

 MŠ zajišťuje výměnu ručníků – 2x týdně a výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny. Pyžama si 

rodiče odnášejí domů na vyprání dle svého uvážení. 

 V celém objektu školy je přísný zákaz kouření a vodění psů. 

 Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv 

akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.  

   – Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje: - průhledná 

rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty, - zabarvená – 

zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty, - 

intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené 

tělesné teploty, - náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – 

planým neštovicím, 5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu, - 

průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací.   

  – Za příznaky parazitární onemocnění se považuje: - intenzivní svědění 

vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem. 

(dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid), - 

neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem. 

(roup dětský) 

   – Dítě po očkování nelze přijmout pokud: - je naočkované v den, kdy 

přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a 

nežádoucím účinkům na očkovací látku), - pokud má dítě i následující den po očkování 

reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok 

nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost.  

 Odeslání dítěte do domácího léčení mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne 

odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má 

parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez 

zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte 

zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola 

povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu. Dítě přichází do mateřské 

školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.  

 Zákonní zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění 

u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané 

neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-

ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Na základě informace o infekčním 

onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní 

rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení 

probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce 

vyskytuje konkrétní onemocnění.  

 Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní 

infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře 
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specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má 

zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a 

bude odesláno do domácího léčení. Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému 

mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována 

epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.  

 Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé 

přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře. Pedagogický 

pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže 

podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V 

případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, 

který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné 

písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře. V případě 

kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání 

léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě 

„Protokol o podávání léků.“ Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, 

volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu. Pokud mateřská škola žádost rodiče 

o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám 

VI. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

Pedagogové poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy (s pomůckami, hračkami, 

knihami atd.). Děti jsou pedagogy vedeny k ochraně majetku MŠ. V případě záměrného 

poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována 

oprava, případně náhrada škody. Zákonní zástupci dohlédnou, aby si dítě neodnášelo věci 

(hračky), které mu nepatří. 

VII. Platby v mateřské škole 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se platí na základě vnitřní směrnice, která je 

vyvěšena na nástěnce. Povinné předškolní vzdělávání a vzdělávání dětí s odkladem školní 

docházky je v mateřské škole bezplatné. Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou 

také děti v pěstounské péči. Rodiče za tyto děti hradí pouze stravu. Pro děti s odkladem školní 

docházky se zvedá denní sazba stravného. Zákonní zástupci, kteří splňují podmínky pro 

osvobození od platby (ze sociálních důvodů) si mohou podat žádost o osvobození od platby 

a nárok na toto osvobození čtvrtletně dokládají. O osvobození v konkrétních případech 

rozhoduje ředitelka školy. 

 

 

 

 

V Mistrovicích dne 31.8.2022 

 

 

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková  

ředitelka školy 


