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A10

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizacev souladu s § 30
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává dodatek ke školnímu řádu:

II.Provoz a vnitřní režim mateřské školy
12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
12.1

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
od 6:15 do 16:15 hod.

12.3

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)
programu probíhá v základním denním režimu

6:15

8:30

Scházení dětí, spontánní hry na přání, pohybové a relaxační aktivity, didakticky
zacílené činnosti hudební, výtvarné, pracovní, dramatické a tělesné/skupinové,frontální
a individuální/
Hygiena, svačina
Pokračování v započatých činnostech, dokončení
Komunitní kruh /hodnotící, plánovací/

9:15

Zeleninová, ovocná přesnídávka s postupným odchodem do šatny
Pitný režim v průběhu celého dne

9:15- 9:30

Příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30

Pobyt venku, hry na zahradě, vycházky do okolí

11:30 – 11:45

Převlékání, hygiena

11:45

Oběd, hygiena

12:15- 14:15

Odpolední odpočinek, nabídka klidových aktivit pro děti se sníženou potřebou spánku

14:15
16:15

Svačina, hygiena
Spontánní aktivity dětí, individuální dokončení započatých činností, pobyt na zahradě
Rozcházení dětí
Uzavření MŠ

12. 4 Děti se přijímají v době od 6:15 hod do 8:00 hod.
12. 7 Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče 12:15 hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:15 hod a 16:15 hod. V případě, že si rodiče dítěte
s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou,
oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

VI. Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Jindřiška Kubáková. O kontrolách provádí písemné záznamy
17.2 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem
školy.
17.3. Dodatek č.2 školního řádu nabývá účinnosti dnem 2.9.2019.
17.1

V Kravsku 28.8.2019

Mgr.Simona Jakešová
ředitelka školy

