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ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HELLO

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými
zástupci a zaměstnanci školy.
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců
ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se
zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
• podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
• podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
• podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
• podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
• vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
• napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
vzdělávání
• poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
• vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola
postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se
platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a
ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o
MŠ“), v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
2.1. Každé přijaté dítě má právo
• na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního
řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
• na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
• na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
• laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga
• na individuálním uspokojování svých potřeb
• účastnit se aktivit organizovaných učitelkou nebo ostatními dětmi
• podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
• vyjádřit kultivovaně svůj názor, nesouhlas
• podílet se na tvorbě pravidel soužití,
2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a
svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.
2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří
ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte
vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
2.4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního
řádu.
3.Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání má povinnost:
3.1 Každé přijaté dítě má povinnost
• respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu
• respektovat pokyny pedagogických pracovníků
• účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu
• respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla třídy a mateřské
školy
• dodržovat zásady osobní hygieny
• respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani psychicky
nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity
• účastnit se v situacích vyplývajících z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční
formy výuky.
Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.

4. Práva a povinnosti pedagogů:
4.1.Pedagog má právo:
•
•
•

na zdvořilé chování za strany rodičů
na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
na rozhodnutí o metodách a postupech pro naplnění cílů školy

4.2.Povinnosti pedagogů:
odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem
účastnit se informativní schůzky, kterou si rodič domluvil předem s vedením mateřské školy
5. Pravomoci ředitele:
5.1.Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte na Mš po předchozím písemném upozornění
zákonného zástupce dítěte jestliže:
• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po
dobu 1 měsíce
• ukončení doporučí lékař
• dítě nezvládne adaptační program Mš v průběhu zkušebního pobytu 3 měsíců

6. Práva zákonných zástupců
6.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání dětí
• na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
• zapojovat se do aktivit MŠ
• pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy, přičemž účast zákonného
zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a bezpečí a zdraví dětí
• na vytváření podmínek ze strany školy na dodržování zásad osobní hygieny
• spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti
• domluvit si s učitelkou či ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za podmínek
stanovených mateřskou školou
• své stížnosti řešit s učitelkou třídy, popřípadě s ředitelkou školy
• na diskrétnost a ochranu informací týkajících se osobního a rodinného života
• přivádět své dítě do mateřské školy kdykoliv v době od 7:00 do 8:30 hod., u dětí v
povinném předškolním vzdělávání do 8:30 hod.

7. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
7. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
• přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
• zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo
vhodně a čistě upraveno
• na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte
• informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
dítěte
• dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem
• oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v
těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky)
• ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

8. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
8. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května
8. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce dítěte:
• žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci.

8. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným
zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

8. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to
nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

9. Ukončení předškolního vzdělávání
9. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem
jiný termín úhrady.
9. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

10. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců
10. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České
republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
10. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a
školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud
mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby
požívající dočasné ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90
dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

11. Docházka a způsob vzdělávání
11. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy dohodne se zákonnými
zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v
mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah
jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny ústní formou.
11. 2 Předškolní vzdělávání je pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1.
září předškolní vzdělávání povinné. Má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, tj.8:30 -12:30.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

11. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání
nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně na email ředitelky mateřské školy nebo
SMS na tel. číslo do mateřské školy, nebo telefonicky, nebo osobně. Absence je označena v
docházce. Po delší nepřítomnosti /1 týden/ po návratu dítěte s povinnou předškolní
docházkou zpět do školy, je povinen zákonný zástupce písemně v omluvném listě uvést
důvody absence.
11. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
• individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
• vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální,
• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

12. Individuální vzdělávání
12.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně
vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení
učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit
povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o
individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k
předškolnímu vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
• jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v
případě cizince místo pobytu dítěte,
• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
• důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
12. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví
termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu
prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi
dohodnut Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast
dítěte u ověření.
Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí
individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u
ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o
ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního
vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

13.Kroky školy v případě na podezření na onemocnění Cpvid 19
13.1Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).
13.2Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné
volit tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do
budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce,
- příznaky jsou patrné již při pobytu dítěte ve do škole a není přítomen
zákonný zástupce dítěte– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
-

-

neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních
přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;

13.3.Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
13.4.Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
13.5Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),
je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

14.Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
14.1 Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček
a pomůcek vhodných i pro dvouleté děti s věkově homogenním uspořádáním. Je použito
dostatečně bezpečných prostor k ukládání hraček a pomůcek. Tím je zajištěna bezpečnost
dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti. Prostředí je upraveno tak,
aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v

uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
Šatny jsou vybaveny velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost,
dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními
potřebami ve spolupráci s rodiči.

15.Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických
činností.
Cíle společného vzdělávání
Cílem společného vzdělávání je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich
vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku;
rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu na jejich
možnosti zapojení do výchovně vzdělávacích aktivit v průběhu dne.

16. Přebírání/ předávání dětí
16.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě
učitelkám mateřské školy.
16.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy
v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.
16.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a
předávání při vzdělávání v mateřské škole.
16.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem
v mateřské škola a
• pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
• informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
• kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
• případně se obrátí na Policii ČR.
16. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola
vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
17. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
od 7:00 do 17:00 hod.
Děti se přijímají v době od 7:00 hod do 8:30 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit
s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování ).
Přivádění a převlékání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek
dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k
záměně.
Předávání a vyzvedávání dětí: Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat
učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání
učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
• děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 7:00 hod
• děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
• rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
• v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny
Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ: Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče
mezi 12:15 a 12:30 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod a 17:00 hod.
17. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení
oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním
výsledku projednání se zřizovatelem. Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či
organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské
školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu
rozhodne.
17. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)
programu probíhá v základním denním režimu

7:00 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do
třídy, volné spontánní zájmové aktivity dle zájmu dětí, případně řízená individuální činnost
8:30 – 9:15 Komunitní kruh, zdravotní cviky a pohybové hry, osobní hygiena, dopolední
svačina
9:15 – 10:00 Společné řízené činnosti, práce ve skupinkách, dokončování ranních aktivit,
individuální práce s integrovanými dětmi apod.
10.00 -11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku,
11:30 -12:30 Osobní hygiena mladších dětí, příprava na oběd, oběd, ukládání k polednímu
odpočinku
11:45 -12:45 Osobní hygiena starších dětí, příprava na oběd, oběd, ukládání k polednímu
odpočinku

12:30 -14:30 Spánek a odpočinek dětí, respektující jejich potřeby, individuální klidové
činnosti s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní příprava
14:30 - 15:15 Odpolední svačina, osobní hygiena
15:15 - 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí dle jejich zájmu, zaměřené především na hry a
pohybové aktivity, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovila ředitelka MŠ od 8.30 – 12.30hod.
Hlavní vchod do budovy je uzamčený.
Rodiče zvoní na videotelefon a osobně učitelka vpouští pouze známé osoby do budovy.
Stanovený denní režim může být pozměněn v případě výletů, akcí pro děti, rodiče apod.,

17. 4 Za každého počasí tráví děti venku nejméně 1,5 hodiny
17. 5 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v
dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí emailem a písemným upozorněním
umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými
finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.
17. 6 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně formou
SMS, telefonicky, nebo osobně učitelce mateřské školy..
17. 7 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného
odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo
písemně, nebo telefonicky.
17. 8 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní
způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
17.9. Úhrada stravného: Úhrady za stravné jsou prováděny bezhotovostně inkasem z účtu
rodičů. Termín plateb je vždy do 15 dne v měsíci.
17.10 Dítě je automaticky přihlášeno k dennímu stravování při docházce do MŠ. Je zapsáno
ke stravování ,,Přihláškou ke stravování“. Změny ve stravování si každý rodič mění na www.
strava.cz . Informace k přihlašování obdrží před nástupem dítěte do mateřské školy.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
18. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
18. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od
zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..
18. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
• a)20 dětí z běžných tříd, nebo
• B)12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními
druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

18. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
• v odstavci 16. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 16. 2 písm. b),
nejvýše však o 11 dětí.
18. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních
činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské
školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných
případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v
pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
18. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při
přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není
zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání
formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho
onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné
potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
18. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení
na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a
schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického
hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.
18. 7 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí,
nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z
pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy
jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
18. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových
látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.
18. 9 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě) „GDPR“

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy
19. Zacházení s majetkem
19. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,
aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
19. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu
určená.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí
20. Informace o průběhu vzdělávání dětí
20. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a
obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve
školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské
školy.
20. 2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na
třídních schůzkách.
20. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

VI. Pravidla vzájemných vztahů
21. Pravidla vzájemných vztahů
21.1.Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu. Vztahy mezi
zaměstnanci, zákonnými zástupci a dětmi vycházejí ze vzájemného respektu, úcty a
důstojnosti, při komunikaci dodržují společenská pravidla, pravidla slušné konverzace.
Zaměstnanci školy vystupují tak, aby pozitivně reprezentovali školu na veřejnosti, napomáhali
posilovat kladné vztahy mezi školou a veřejností, školou a zákonnými zástupci dětí.

VII. Závěrečná ustanovení
22.1. Školní řád vstupuje v platnost dne 19. 5. 2022.
22.2. Školní řád vstupuje v účinnost 20.5. 2022
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