
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 
MATEŘSKÉ ŠKOLY KAPLICE 1.máje 771, KAPLICE 382 41 
 

Účinnost: 01. 09. 2021                                                                                                         č. j. 167/2021 
1. Mateřská škola (dále jen škola) byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.2002 a má 

identifikační číslo 70922616. Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Krajského úřadu č. j. 2/2001 
ze dne 9. 7. 2002 podle paragrafu 13a, odst. 2 písm. A) zákona č.564/1990 Sb., ve znění pozdějších  
úprav, včetně novely č.284/2002 Sb. 

2. Poslání školy a její úkoly: 
3. Základním posláním školy je v návaznosti na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinnou zajišťovat 

všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od 2 do 6 let s realizací výchovných programů, podporující 
zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a přispívající ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče 
o děti, vytvářející základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí. 

4. Sídlo školy je: ul. 1. máje 771,382 41 Kaplice. 
5. Řízení a vedení školy: Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad České Budějovice , samosprávu  

Městský úřad Kaplice, který je zřizovatelem. 
6. V čele školy je ředitelka Bc. Marie Toncarová, jmenovaná Radou města Kaplice v souladu se zákonem.  
7. Ředitelka školy jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých škola může 

vstupovat a má dvojí povinnost: 
       - výchovně vzdělávací, které stanoví § 33 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláška  
       MŠMT ČR   č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

              - jako vedoucí organizace, kde povinnosti stanoví zákoník práce, obchodní zákoník, finanční předpisy  
8. Spolupracuje s rodiči žáků školy. 
9. Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 01. 09. 2021 a končí v  31.08.2022. 
10. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky ve 3 třídách: 

- v 1. ročníku (v 1. třídě) se vzdělávají zpravidla děti, které v příslušném školním roce 
dovrší 4 roky života a děti s podpůrnými opatřeními 

         - v 2. ročníku v (2. třídě) se vzdělávají zpravidla děti, které dovrší příslušném školním roce  
                            5let věku a děti s podpůrnými opatřeními 

              - ve 3. ročníku (ve 3. třídě) se zpravidla vzdělávají děti, které v příslušném školním roce 
       dovrší 6 let věku a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, děti s podpůrnými  
       opatřeními 

               Lze i během roku do jedné třídy zařadit děti z různých ročníků (rozhodnutí je na ředitelce školy) 
11. Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.                                         

       13.  Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při  
       akcí MŠ organizovaných. 
14. Při přijetí do školy ředitelka školy stanoví, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, dny docházky  

dítěte do školy a délku pobytu v mateřské škole. 
15. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných je zabezpečena nezbytná speciálně 

pedagogická podpora. 
16. Zaměstnanci: Ve škole pracují učitelé a provozní zaměstnanci. Rozsah jejich povinností                            

vymezení práv a odpovědností stanoví pracovní smlouvy, pracovní náplně, vnitřní 
organizační a pracovní řád školy. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců se řídí obecně 
závaznými právními předpisy a jejich intencích eventuelně vydanými předpisy a pokyny 
MŠMT ČR a Krajského úřadu. Mzdové podmínky zaměstnanců školy stanoví právní 
předpisy, především nařízení vlády č.564/2006Sb., o plat. výměrech zaměstnanců ve 
veřejných  službách a správě. 

17. Hospodářská činnost školy: Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří v rámci svého  
rozpočtu stanoveným Zřizovatelem. (Poskytuje prostředky na provoz a sním spojené 
činnosti a opravy) Krajský úřad poskytuje škole finanční prostředky na platy, na stanovené 
odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající 
z pracovněprávních vztahů. Škola též hospodaří s prostředky vybraných jako prostředky 
od rodičů a vlastními prostředky (dary, dotace apod.) ve smyslu vyhl. č.250/2000Sb., ve 
znění č.245/2006 Sb. 

18. Každá změna musí být projednána se Zřizovatelem písemně jako dodatek ke statutu. 
19. Organizační řád byl schválen pedagogickou radou dne 31.08.2021, ruší se Organizační řád č. j. 

360/2020. 
 

 


