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I. Úvodní ustanovení 
 

- Mateřská škola vydává dodatek č. 1 ke Školnímu řádu mateřské školy na školní rok 2019/2020,  

(dále jen školní řád), který je platný pro  Mateřskou školu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 

příspěvkovou organizaci a další místo poskytující vzdělávání Mateřskou školu Lánice 300, Velká 

Bíteš, včetně provozu obou školních jídelen-výdejen. 

- Dodatek č. 1 vychází z obsahu školního řádu, citace: 

- upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, 

- podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole,  

- vnitřní režim školy, 

- podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, a jejich ochrany před patologickými  

         jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,  

- podmínky zacházení se školním majetkem a další skutečnosti důležité pro chod školy 

-  Dodatek upřesňuje postup při využívání, vracení a případné ztráty čipové karty. 

 

II. Obsah dodatku č. 1 

 

- do bodu 4) Provoz a vnitřní režim mateřské školy, Pracoviště Mateřská škola, Lánice 300,  

            595 01 Velká Bíteš, písm. b) bezpečnostní opatření školy, se vkládá: 

- Zákonným zástupcům byla, na základě zálohy, vydána k otevírání dveří  čipová karta, která je 

aktivní po celou dobu docházky dítěte do MŠ. 

- Čipová karta je majetkem mateřské školy, je řádně evidována a zákonným zástupcům byla na 

základě zálohy pouze zapůjčena. 

- V případě ukončení docházky dítěte, například z důvodu odchodu do základní školy, stěhování, 

apod., jsou zákonní zástupci povinni  neprodleně, nejpozději do 30 dnů od této skutečnosti, 

čipovou kartu vrátit mateřské škole. 

- Mateřská škola je povinna vrátit zákonným zástupcům přijatou zálohu, a to za vrácení funkční 

karty (prověří při předání). 

- Z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany dětí, zaměstnanců a majetku školy jsou zákonní 

zástupci dále povinni: 

- Vrátit kartu v požadovaném termínu, pokud tak neučiní, bude karta  

ZABLOKOVÁNA a zákonní zástupci ztrácí nárok na vrácení zálohy. 

- Neprodleně nahlásit ztrátu či poškození čipové karty, aby škola mohla kartu 

zablokovat. Zákonní zástupci v tomto případě nemají nárok na vrácení zálohy. 
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III. Další informace 

- V případě dotazů se zákonní zástupci mohou obrátit na ředitelku, či  ekonomku školy. 

- V měsíci červnu, kdy končí docházku většina dětí z důvodu odchodu do ZŠ, bude sdělen termín         

  (termíny), kdy mohou zákonní zástupci kartu vrátit. 

 

IV. Závěrečné ustanovení  

 

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a zároveň účinnosti dne 21. 2. 2020. 

- Dodatek č. 1 bude zveřejněn na webových stránkách a odeslán zákonným zástupcům 

e-mailovou poštou, bude k dispozici v šatnách, případně v ředitelně školy. 

- Zákonní zástupci potvrdí svým podpisem seznámení s vydáním Dodatku č. 1. 

 

 

________________________ 

Mgr. Hana Sedláková 

ředitelka školy 

 

Ve Velké Bíteši, dne 20. 2. 2020 
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