DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
mateřské školy

Vypracoval:

kolektiv pedagogických pracovníků

Schválil:

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

29. 10. 2021

Dodatek školního řádu nabývá platnosti dne:

1. 11. 2021

Dodatek školní řádu nabývá účinnosti dne:

1. 11. 2021

Čl. I

Úvodní ustanovení
1. Tento dodatek školního řádu mateřské školy upravuje školní řád MŠ pro školní rok
2021/2022 v souladu se stěhováním pracoviště mateřské školy z adresy Školní 126 do nově
rekonstruovaných prostor v budově ZŠ na adrese Školní 143.
V souvislosti se změnou místa poskytování předškolního vzdělávání se některá ustanovení
školního řádu mění nebo upravují níže uvedeným způsobem.
Základní údaje o mateřské škole
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Rybitví

Sídlo školy:

Školní 143, 533 54 Rybitví

Zřizovatel:

Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví

Ředitelka školy:

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

Zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Eva Pipková

Kapacita mateřské školy:

78 dětí ve třech třídách

Adresa místa poskytování
předškolního vzdělávání:

Školní 143, 533 54 Rybitví

Internetové stránky školy i kontakty (e-mail i telefonní čísla) zůstávají v platnosti. Pro školní
jídelnu ZŠ i MŠ (Školní 143) je nadále platné společné telefonní číslo: 734 169 206, vedoucí
školní jídelny Olga Kubátová: 603 170 877.
Pro pobyt venku bude využívána školní zahrada u budovy MŠ (Školní 126) i školní zahrada
u budovy ZŠ (Školní 143).
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Čl. X Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské
škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
4. Zákonní zástupci dětí či doprovázející osoby se uvnitř budovy smí pohybovat pouze
v prostorách určených pro mateřskou školu, a to po dobu nezbytně nutnou.
Při pobytu ve škole respektují doprovázející osoby aktuálně nastavená hygienická
a protiepidemická pravidla v souvislosti s ochranou zdraví a bezpečnosti dětí, která jsou
zveřejněna na nástěnkách v budově školy, případně na dveřích školy, na webových
stránkách školy nebo facebooku školy (protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva školství, KHS, pokyn ředitelky školy apod.).
Ke vstupu do školy využívají doprovázející osoby nejbližší vchod k dané třídě. Pro třídu
Rybičky hlavní dveře ze Školní ulice, pro třídy Berušky a Sluníčka nově vybudovaný
samostatný vchod pro mateřskou školu ze zadní strany budovy (poblíž vchodu do
tělocvičny). Před vstupem do školy jsou všichni příchozí povinni zazvonit a ohlásit se
jménem (jménem dítěte) učitelkám na třídě a vyčkat na otevření dveří.
Doprovod musí při přechodu z tříd Berušky a Sluníčka do třídy Rybičky a naopak vždy vyjít
z budovy a venkem přejít k druhému vchodu.
Stejně zákonný zástupce (doprovod) postupuje v případě, že potřebuje navštívit ZŠ. Po
předání nebo převzetí dítěte z MŠ opustí budovu školy a následně zazvoní na příslušný
zvonek u hlavních dveří, kde nahlásí svůj vstup do ZŠ pověřené osobě.
Volný pohyb osob po budově školy je zakázán.

Čl. XIV Provoz a vnitřní režim mateřské školy
2. Vnitřní režim při vzdělávání dětí:
d. pobyt venku se uskutečňuje na školních zahradách nebo formou vycházek do blízkého
okolí. Délka pobytu venku se řídí povětrnostními podmínkami a náplní výchovněvzdělávacích činností daného dne. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě
hodiny. Pobyt venku se neuskuteční při silném větru, velkém mrazu (-10 °C), náledí,
dešti nebo inverzi (znečištěné ovzduší), stejně tak při extrémně vysokých teplotách
v letních měsících,
m. zákonní zástupci (doprovod) jsou povinni převlečené dítě přivádět až do třídy a osobně
je předat učitelce mateřské školy. Za dítě zodpovídají až do předání učitelce mateřské
školy, neponechávají ho v šatně ani v jiných prostorách školy nikdy samotné.

Čl. XV Stravování dětí
1. Školní stravování zajišťuje zařízení školního stravování na adrese Školní 143.

Čl. XX Zabezpečení budovy školy
1. Školní budovy nejsou volně přístupné zvenčí. Každá osoba je povinna důsledně zavírat
všechny vstupní dveře. Zaměstnanci školy kontrolují přicházející osoby prostřednictvím
zvonků a domovních telefonů. Doprovázející osoby se musí zřetelně představit, případně
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oznámit jméno dítěte. Při vstupu a odcházení nesmí doprovázející osoby do školy pouštět
žádné další osoby.

Čl. XXI Závěrečné ustanovení
1. Tento dodatek školního řádu je zveřejněn společně s platným školním řádem na přístupném
místě ve škole a na webových stránkách školy. O jeho vydání a obsahu jsou zákonní zástupci
dětí informováni prostřednictvím elektronické pošty.
2. Děti jsou s vybranými částmi školního řádu a dodatku seznámeny v počátku platnosti
a dále v průběhu školního roku, forma seznámení odpovídá věku a rozumovým
schopnostem dětí.
3. Dodatek školního řádu byl projednán v rámci porad jednotlivých úseků. Všichni zaměstnanci
obdrželi úplné znění tohoto dodatku školního řádu e-mailem před datem platnosti.
4. Dodatek školního řádu je vyhotoven ve dvou rovnocenných výtiscích, které jsou uloženy:
a.

v ředitelně školy,

b.

v kanceláři MŠ.

5. Tento dodatek školního řádu mění a doplňuje znění školního řádu MŠ ze dne 1. 9. 2021.

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. et Mgr.
et Mgr. Markéta Hujerová
Markéta Hujerová Datum: 2021.10.29
18:37:42 +02'00'

.............................................................
Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová
ředitelka školy
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