
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ 
Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 

326 992 324, zstousen@seznam.cz, ič: 71001506 

 

 

 

Zahájení provozu MŠ v budově na adrese Hlavní 56, Lázně Toušeň 

 

 

 

Provoz nového oddělení  při mateřské škole v Lázních Toušeni v budově 

úřadu městyse Lázně Toušeň bude zahájen 20.11.2013.  
 

Vyučujícími v tomto oddělení jsou Iveta Veselá a Veronika Váchová. 
 

Telefon: 604 266 133 

 

 

 

 

Naděžda Drobílková 

                                                                                      zástupkyně ředitele 
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ 
Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 

326 992 324, zstousen@seznam.cz, ič: 71001506 

 

 Vnitřní řád školy 

  

1.     Provoz MŠ je od 6.45 do 16.00 hod. 

2.     MŠ je otevřená: 6.45 – 8.00 hod. pak se MŠ uzamyká. V případě pozdějšího příchodu    

nutno zazvonit 

12.00 – 12.15 hod. odvádění dětí po obědě, 

14.30 – 16.00 hod. odvádění dětí domů. 

3. Z hlediska bezpečnosti dětí je rodič povinen přivést dítě až do třídy a tam jej předat 

učitelce. Za úrazy dětí, které docházejí do MŠ samy, nenese MŠ žádnou odpovědnost. Pokud 

bude dítě z MŠ vyzvedávat nezletilý sourozenec, nebo jiná osoba musí zákonný zástupce 

vyplnit ZMOCNĚNÍ. Bez tohoto zmocnění nelze nezletilému nebo jiné osobě, která není 

uvedena na formuláři dítě vydat. 

4. Do MŠ přivádět jen děti zdravé, mít na zřeteli, že nemocné dítě nepatří do předškolního 

zařízení, být ohleduplný k ostatním rodičům a dětem, které jsou zdravé. Pokud rodiče 

opakovaně pošlou dítě do MŠ nemocné, bude po nich požadováno sdělení lékaře, že dítě je 

zdravé a může nastoupit do kolektivu. ( učitelky provádí denně ranní filtr) 

5. Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění 

zástupce dítěte, jestliže: 

a.     dítě bez omluvy nedochází do MŠ nejméně dva týdny 

b.     zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě 

jsou bezúspěšná 

c.      ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení 

d.     zák.zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování, 

ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy, zástupcem ředitele jiný termín 

úplaty 

6. Nepřítomnost dítěte musí rodič hlásit, pokud je známa – předem, pokud není známa – 

neprodleně ( ústně nebo telefonicky ),předem nahlásit příchod nebo odchod dítěte z MŠ 

v jinou než obvyklou dobu 
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Režim dne: 

 

 

 6.30 – 9.20   činnosti a hry dle výběru dětí 

    pohybové aktivity 

    svačina 

 9.20 – 9.45   řízené činnosti 

 

 9.45 – 11.45   pobyt venku 

 

11.45 – 12.15   oběd, příprava na odpočinek 

 

12.15 – 14.30   odpočinek 

 

14.30 – 16.00   svačina, hrové a zábavné činnosti 

 

 

 

V Lázních Toušeni 15.11.2013 


