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Schválil:
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Pedagogická rada projednala dne
Směrnice nabývá platnosti ode dne:

23. 10. 2018
1. 11. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1. 11. 2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Pozn. JM: Text této směrnice není a nemůže být univerzálně platný dokument, každá organizace si ji musí upravit na své podmínky.

Úvodní ustanovení:
✗ Ředitelka Základní a Mateřské školy Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace vydává v souladu s §30 odst. 1 a 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon)
řád Mateřské školy, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich
zákonnými zástupci a zaměstnanci školy
Kritéria pro provoz Klubu mrňata
✗

Rodiče s dětmi na mateřské dovolené mají možnost užívat vyčleněné prostory MŠ,
jmenovitě třídu u Myšiček a její hygienické příslušenství, také zahradu při MŠ

✗

Jedná se o klubovou činnost rodičů, kde si sami určují program a náplň schůzek

✗

Mohou užívat hračky, pomůcky a náčiní, mohou si přinést hračky vlastní

✗

Nesmí používat barvy

✗

Rodiče používají prostory a hračky bezplatně za účelem postupného zvykání dětí na
prostředí MŠ. Proto musí rodiče sami dodržovat a také učit své děti pravidlům chování
v MŠ. Pravidla jsou na viditelném místě ve třídách MŠ

✗

Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí, úklid a pořádek v MŠ při odchodu.
Zajistí případnou opravu hraček či poškození vybavení tříd.

✗

Za uzamčení školy, uzavření oken, uzavření vodovodních baterií a varnou konvici
zodpovídá školnice, která je přítomna v budově.

✗

Časové vymezení je stanoveno na 14. 30 – 15. 30hod.

Závěrečná ustanovení:
✗

Tato směrnice je součástí Organizačního řádu školy

✗

Tato směrnice nabývá účinnosti: 1. 11. 2018

V Korytné, 20. 10. 2018

_________________________
Mgr. Petra Píšková, ředitelka školy

