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                   Vnitřní řád Mateřské školy  
             Studánka Jablonné v Podještědí 
 
 
                 v souladu s platnými předpisy a zákonem č. 561/2004 Sb.            
                       pro všechny pracovníky Mateřské školy Studánka 
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1.Provoz Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí 
 
MŠ Liberecká se otvírá v 6,30 hodin a končí v 16,00 hodin. 
MŠ U Školy se otvírá v 6,00 hodin a končí v 15,45 hodin. 
Z důvodu plnění důležitých pracovních povinností mohou rodiče předem požádat  
o prodloužení provozu mateřské školy. 
 
 

2.Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 
-vyhlašuje se v březnu až v  dubnu ve spolupráci se zřizovatelem formou letáčků  
v obou mateřských školách a informací v Městském Zpravodaji. 
V průběhu školního roku se děti přijímají v případě uvolněného místa v MŠ po 
projednání s ředitelkou školy. 
Rodiče vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a doloží doklad ¨ 
o povinném očkování, potvrzený pediatrem.  
 
 

 
 
 



3. Kapacita Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí-   
                                        Liberecká 
 
    K 31.8.2016 zapsáno 60 dětí a jsou rozděleny do tří tříd věkově smíšených v MŠ . 
Během celého dne se dětí rozdělují do skupin podle  vlastního výběru. Učitelky 
dětem nabídnou činnost, děti si vyberou činnost i učitelku. Mohou volně přecházet od 
jedné učitelky a činnosti k jiné. Vždy respektujeme přání dítěte ,snažíme se uspokojit 
potřeby a přání dětí, respektovat přátelské a sourozenecké vztahy. 
 
 
 
 

4. Personální obsazení MŠ Studánka Jablonné v Podještědí 
 
ředitelka  MŠ          -  Bc.Bohumila Šimonová 
učitelky                   -  Olga Hanusová 
                                   Pavlína Vojtěchová 
                                   Irena Hanusová 
                                   
 
Školnice                     - Irena Šimková 
                                      
 
Školní jídelna             - Iva Potměšilová  - kuchařka 
                                   -  Olga Hanusová  -  ved.ŠJ 
                                   -  Jana Mudrová    – pom.kuchařka + úklid 
 
 
 

5. Předávání dětí 
 
rodiče při předávání dítěte přivedou dítě do třídy, nebo zazvoní na učitelku, která dítě 
přebere. Na Evidenční list rodiče písemně potvrdí, komu může učitelka dítě vydat, 
případné změny nahlásí ředitelce v průběhu školního roku. Rodiče mohou přivádět 
děti do MŠ v průběhu celého dne. 
Z důvodu zabezpečení mateřské školy je MŠ odemčena od 6,30 – 8,30, od 11,45 – 
12,15 a od 14,00 hodin. 
 
V průběhu dne mohou rodiče použít zvonek a otevírá školnice. 
 
Nepřítomnost dítěte v MŠ předem nahlásit do 7,45 hodin, pokud chtějí dítě 
odhlásit ze stravování. 
 
 

 
 
 
 



6. režim dne v MŠ 
 
režim dne je volný a vychází z potřeb dětí různého věku s pevně stanovenou dobou 
oběda. Všechny činnosti v MŠ probíhají formou her, při pobytu venku a při 
individuálních činnostech. 
 
 

7. Organizační opatření 
 
děti mají v šatně tašku na odkládání oděvů, v umývárně svůj ručník a hřeben, na 
ložnici lehátko s povlečením. 
 
Od rodičů požadujeme, aby všechno oblečení dětí viditelně označili a dbali na 
důsledné ukládání osobních věcí v šatně do tašek. 
 
. 
 

 
8. Zdravotní péče a ozdravný systém  
 
dodržování všech hygienických předpisů je kontrolováno OHES, prostředí MŠ je 
udržováno v čistotě, učíme děti chránit si své zdraví. 
Ozdravný systém spočívá také v dodržování teplot v místnostech, v oblečení dětí ve 
třídě – spodní prádlo + jedna vrstva oděvu, ve větrání místností podle potřeby. 
Provádíme s dětmi dechové cvičení, časté čištění nosu, podle počasí využívat pobyt 
venku. 
 
Zaměstnanci Mateřské školy dodržují předpisy BOZP a předpisy na ochranu zdraví 
dětí. Jsou pravidelně jedenkrát ročně proškolováni z BOZP a PO na periodickém 
školení. 
Jídelníček se každý týden obměňuje a je sestavován podle předpisů a norem. 
Všichni zaměstnanci se řídí bezpečnostními pokyny. 
 

 
9. Spolupráce s rodiči 
 
každodenní setkávání učitelek s rodiči probíhá při předávání dětí individuálními 
rozhovory, sledováním zdravotního stavu dětí. V případě řešení vážnějšího problému 
se projednává v ředitelně MŠ s ředitelkou a učitelkou dítěte. 
Rodiče se mohou zúčastnit činností v MŠ kdykoli v průběhu dne a sledovat učitelku 
při práci s dětmi. V průběhu roku se rodiče setkají  s pracovníky školy na schůzce 
rodičů vždy v září nového školního roku, kde se projednají organizační záležitosti, 
stravování . 
Dále se prac.MŠ s rodiči setkávají na besídkách a slavnostech pro rodiče, víkendové 
setkání na společných eko-vycházkách a dílničkách, při pomoci rodičů na úklidových 
i jiných činnostech na školní zahradě. 
V závěru školního roku společné oslavy Dne dětí a Akademie s rozloučením se 
školáky ve spolupráci se SPOZ, rodiče jsou průběžně zapojováni do spolupráce MŠ 



Studánka Jablonné v Podještědí a MŠ Lückendorf, účast na společných akcích a 
vzájemné návštěvy. 
 
 
 
 
Vnitřní řád nabývá účinnosti 1.9.2016 
 
 
Rodiče byli seznámeni s Vnitřním řádem MŠ Studánka Jablonné v Podještědí na 
první schůzce rodičů . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Bc.Bohumila Šimonová 
 
                                                                       Řed.MŠ Studánka Jablonné v Podj. 

         
 
 


