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 Mateřská škola Kameňáček, 
Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvková organizace 
 



Změny jsou vyznačeny červeně kurzívou: 
 

 
Část IV. 

Článek 16. 
 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání  
a stravného v mateřské škole  

 
1) Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání 
Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě úplaty za předškolní  
vzdělávání. Úhrada se provádí se v hotovosti, inkasem nebo bankovním převodem v termínech 
placení stravného. 
 
2) Úhrada stravného  
Na začátku školního roku se vybírá záloha a dále se platí v hotovosti, inkasem nebo bankovním  
převodem vedoucí ŠJ v předem oznámeném termínu (do 15. dne v měsíci).  
 

Část V. 

Článek 18. 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ  

1) MŠ má 4 třídy a je zřízena jako MŠ s celodenním provozem od 6.00 do 17,00 hod. v 
průběhu školního roku, který začíná dne 1. září a končí dne 31. srpna. 

 

Článek 20. 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

4.   Dítě z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dítěte a osoby jimi pověřené. 

Pokud pověřená osoba vyzvedáváním dítěte narušuje závažným způsobem provoz MŠ a 
školní řád, může učitelka odepřít vydání dítěte této pověřené osobě dle § 5 odst. 1 vyhl. o 
předškolním vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte potom bude vyzvedávat dítě sám nebo 
písemně pověří jinou osobu. Pokud toto neučiní a pověřená osoba bude dále narušovat 
závažným způsobem provoz MŠ, může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění 
písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního 
vzdělávání dle § 35 odst.1 písm. b) školského zákona. Zákonný zástupce tím, že pověří 
vyzvedáváním dítěte někoho, kdo narušuje provoz MŠ, sám narušuje provoz MŠ. O 
porušování provozu mateřské školy je vedena evidence 

Při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy. 

V případě, že dítě odchází po obědě, čekají zákonní zástupci v prostorách šatny. 

Čas - doba vyzvedávání dětí z MŠ: 

Po obědě - od 12.00 do 12.30 hod. 

Odpoledne - od 14.15 do 17,00 hod 
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Článek 21. 

Délka pobytu dětí v MŠ 

Změna 3 odstavce: 

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 17:00 hodin. Zpravidla od 6,00 do 
7,00 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pavilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. 
Z provozních důvodů může docházet na základě vzniklých situací i ke změnám, což je vždy 
oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí. 

Změna posledního odstavce: 

V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 6 
týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce před uzavřením.  O vánočních 
prázdninách bývá zpravidla MŠ uzavřena. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

       
Ostatní ustanovení směrnice č. 4/2017 se nemění. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019 
 
 
V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2019                                     
 

          
                                                                                                ….................................................. 
                                                                                                        Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka 
                  Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,                                                                                    
                                                                                               Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 
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Příloha č. I. 
 
 

Seznámení s dodatkem č.2 
Školní řád  

 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s tímto dodatkem 
 
 

pořado
vé 

číslo 

datum jméno, příjmení funkce podpis 

1.  Vlasta Křivková zástupce řed.  

2.  Alena Kozová učitelka  

3.  Věra Jansová učitelka  

4.  Bc.Hana Studená učitelka  

5.  Iveta Holzmanová učitelka  

6.  Radka Fedáková učitelka  

7.  Hana Elmanová učitelka  

8.  Bc. Eliška Špinarová učitelka  

9.  Radka Černovská ved. stravovny, kuchařka  

10.  Drahuše Nováková školnice  

11.  Jana Žilková kuchařka  

12.  Denisa Jurkovová školnice  

13.  Michaela Cihlářová školní asistentka  

14.  Miroslava Bertlová kuchařka  

15.  Michaela Krausová asistentka pedagoga  

16.  Lucie Čáslavová asistentka pedagoga  

     

     

     

 
 

 


