
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace se

sídlem Mírová 56, 739 31 Řepiště

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 23 Vnitřnímu řádu MŠ

Č.j.: ZŠŘepiště/34/2021/a

Vypracovala: Mgr. Petra Kornášová, zástupkyně ředitelky

Schválila: Mgr. Martina Bastová, ředitelka školy

Projednáno na poradě dne: 31. 8. 2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Ředitelka školy tímto dodatkem č. 1 upravuje některé body Směrnice č. 23 – Vnitřní řád MŠ: 

3.1 Provoz mateřské školy                    

Provoz mateřské školy: 6,00 – 17,00 hodin                     

Denní režim

6,00 – 7,00 scházení všech dětí ve třídě Sluníčko

7,00 – 8,30 scházení dětí ve svých třídách (ranní hry, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, 
                    ranní kruh, ranní cvičení) 

8,30 – 9,45 svačina, hygiena



8,45 – 9,30 výchovně vzdělávací činnost (metodicky řízená činnost dle TVP)

9,30 – 11,30 pobyt venku, hygiena

11,30 – 12,15 oběd, hygiena

12,15 – 14,00 klidový režim (odpočinek na lůžku, spánek, klidové činnosti u stolečků)

14,00 – 14,30 svačina

14,30 – 16,00 odpolední hry (individuální činnost, zájmová činnost)

16,00 – 17,00 rozcházení dětí ve třídě Sluníčko

3.2 Scházení a rozcházení dětí

Děti se scházejí ve třídě Sluníčko v době od 6,00 – 7,00 hodin. Od 7,00 hodin se děti scházejí ve svých
třídách.

Děti se přijímají v době od 6,00 – 8,00 hodin

Děti odcházející domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12,00 – 12,30 hod. Ostatní děti se
rozcházejí mezi 14,00 – 16,00 hod. ve svých třídách, 16,00 – 17,00 hod. ve třídě Sluníčko.

4.3 Omlouvání dětí

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte ve výchovně vzdělávacím
procesu nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

Formy omlouvání absence:

● písemně
● telefonicky: třída Beruška tel. 728 765 132
● emailem na adresu svancerova@zsrepiste.cz, skybikova@zsrepiste.cz

Omluvenku předloží rodič učitelce ihned po návratu do MŠ. Absenci omlouvají zákonní zástupci

dítěte. Při plánované dlouhodobé absenci dítěte vyžaduje MŠ od rodičů písemnou omluvu absence

předem. Omluvenou absenci evidují učitelky, plánovanou absenci delší než dva dny schvaluje

ředitelka. V případě nedodržení postupů omlouvání je MŠ povinna informovat OSPOD (Orgán

sociálně – právní ochrany dětí).

4.4 Distanční vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání

Zadávání úkolů

Vždy v pátek odpoledne budou prostřednictvím e-mailu vyučujícími zadávány úkoly k vypracování na
následující týden. Jejich splnění rodiče zdokumentují fotografií či videonahrávkou  a  zašlou zpět  na 
e-mail vyučující ke kontrole a zhodnocení. K odevzdávání úkolů slouží výhradně pracovní e-mail
vyučujících MŠ, závazný termín odevzdání je vždy v pátek do 16,00 hod. V ojedinělých případech lze



po předchozí domluvě s vyučujícími odevzdat úkoly v budově MŠ. Výsledky práce dětí budou
ukládány ve formě osobního portfolia, listinné nebo digitální podobě.

4.4 Distanční vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání

Způsob poskytování distančního vzdělávání v naší mateřské škole

● zadávání úkolů k vypracování prostřednictvím pracovního e-mailu skybikova@zsrepiste.cz,
svancerova@zsrepiste.cz

5.7 Stravování dětí

Odhlásit oběd je možné:

● přes portál www.estrava.cz  do 14,00 hod. předcházejícího dne
● u paní učitelky ve třídě, kterou dítě navštěvuje, do 14,00 hod. předcházejícího dne
● obědy je v nutných případech možné odhlásit na e-mailu rampackova@zsrepiste.cz, ale opět

pouze do 14,00 hod. předcházejícího dne

5.8 Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty

Měsíční výše úplaty u dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 500,- Kč na příslušný kalendářní
měsíc.

Měsíční výše úplaty u dítěte s docházkou na 5 dnů v měsíci činí 267,- Kč na příslušný kalendářní
měsíc.

V Řepištích dne 31. 8. 2021

Mgr. Martina Bastová, ředitelka


