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Aktualizace k 1.9. 2022

AKTUALIZACE ORGANIZAČNÍHO  ŘÁDU MŠ

                                                          I.

Základní  ustanovení

 Organizační  řád  je  vypracován  na základě  zákona č.  262/2006 Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších přepisů, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2006 Sb., o mateřských školách,
v souladu se schválenou zřizovací listinou a s přihlédnutím k místním podmínkám mateřské
školy.

                                                        II.

                                 Všeobecná část

Mateřská  škola,  Včelka,  Líšná,  příspěvková  organizace  byla  zřízena  jako  příspěvková
organizace  obce  Líšná  s platností  od  1.  1.  2005  s vymezením  úkolů  a  s povolením
hospodářské činnosti uvedeným ve zřizovací listině.
Škola  byla  zařazena  do sítě  škol,  předškolních  zařízení  a  školských  zařízení  pod názvem
Mateřská  škola  Včelka,  Líšná,  příspěvková  organizace  a  v systému  MŠMT  ČR  je  škola
vedena pod identifikačními čísly : 750 29 979
Identifikátor mateřské školy : 600 146 081

Předmět činnosti
Poskytování předškolní výchovy a vzdělávání  v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění stravování žáků a zaměstnanců předškolního zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dohled nad dětmi:

 Učitelky odpovídají  za bezpečnost dětí po celou dobu výchovné práce, a to od doby 
převzetí dětí z mikrobusu, nebo zákonného zástupce, do jejích předání zákonnému 
zástupci dítěte, nebo do mikrobusu, organizačně zajišťují akce a písemný souhlas 
zákonných zástupců s účastí dítěte na mimoškolní akci, informují ředitelku o průběhu 
akce

 Ředitelka školy schvaluje plán mimoškolních akcí a sjednává jej na schůzi se 
zákonnými zástupci dětí

Organizační řád nabývá platnosti : 1. 9. 2022



V Líšné dne 1. 9. 2020                                                                                         Petra Němcová

                                                                                                  Ředitelka MŠ VČELKA, LÍŠNÁ

Seznámeny:

Datum PODPIS

Bc. Zemánková Monika

Bc. Čapková Daniela

Zaorálková Michaela

Jurečková Magda

Spáčilová Michaela

Mádrová Martina

Božena Pospíšilová

Stojanová Agáta

Zdeňka Zmeškalová 

Jakubcová Jana
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