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1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy Němčičky, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Němčičky
59, Němčičky, v souladu s §30 ods.1 a 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský  zákon),  v platném znění,  vydává
tento školní řád, kterým upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a
zaměstnanci školy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE
A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI
VE ŠKOLE



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

 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 dítěte,

 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

 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

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
MŠ“, v platném znění.

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 

Dítě má právo:

 dítě  má  právo  na  kvalitní  předškolní  vzdělávání  zaručující  optimální  rozvoj  jeho
schopností a rozvoj jeho osobnosti

 na  zajištění  činností  a  služeb  poskytovaných  školskými  poradenskými  zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákonu

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 při  vzdělávání mají  dále všechny děti  práva, která jim zaručuje Listina základních
práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na
respektování barvy pleti)

 pokud  je  v mateřské  škole  vzděláváno  dítě  individuálně  integrované  dítě,  vytvoří
ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám
dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji



Dítě má povinnost:

 řídit se pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy

 chovat  se tak, aby svým chováním či  jednáním neohrožovalo bezpečnost svoji  ani
bezpečnost jiných dětí, neomezovalo svobodu ostatních dětí

 dodržovat domluvená pravidla soužití

 snažit se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky

 chránit sobě a ostatním zdraví, majetek

 vzájemně si pomáhat a neubližovat si

 dítě  má  povinnost  oznámit  učitelce  nebo  ostatním  zaměstnancům školy  jakékoliv
násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

Zákonný zástupce má právo:

 zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich
osobního a rodinného života

 po dohodě s ředitelem se  účastnit  na  programu MŠ,  na výchovné koncepci  školy,
mimoškolních aktivitách a být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 projevit připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

 vyžádat si informace o dítěti (zdravotní stav dítěte, výchovné problémy, atd.

 požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

Zákonný zástupce má povinnost:

 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, při 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

 dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim MŠ

 řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byly seznámeny

 dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci
dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v mateřské škole:

 odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelé nejsou povinni kontrolovat
obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky atd.)

 rodiče  plně  odpovídají  za  oblečení  a  obutí  svých  dětí  a  za  věci  (šperky,  knížky,
hračky, potraviny..), které si dítě bere s sebou do mateřské školy.

Pedagogický pracovník má právo:

 nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci  a mohlo by ohrozit zdraví ostatních

 nepřijmout dítě, které nebylo včas přihlášené do MŠ

 upozornit rodiče na nevhodné chování a oblečení

 odmítnout  požadavky rodičů, které nejsou v souladu se Školním řádem a ostatními
dokumenty MŠ nebo jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte

 nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba, k tomu písemně
rodiči zmocněná

Pedagogický pracovník má povinnost:

 dodržovat pracovní kázeň, pracovní náplň a plnit příkazy ředitelky školy

 odpovídat za bezpečnost a výchovnou činnost svěřených dětí

 zajišťovat ochranu dětí před patologickými jevy - šikana, týrání, drogy apod. a včas
informovat ředitelku školy

 informovat rodiče o změnách při provozu MŠ - úraz dítěte, změna zdravotního stavu



 informovat ředitelku školy o veškerých změnách a problémech

 spolupracovat s rodiči

 zachovávat  mlčenlivost,  nepodávat  jakékoliv informace jiné  osobě než zákonnému
zástupci, uchovávat služební tajemství

 chránit majetek a hospodařit s prostředky jí svěřené

 respektovat a dodržovat práva dětí a rodičů

3. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
2.  května  do  16.  května.  Do  mateřské  školy  zřízené  obcí  nebo  svazkem obcí  se
přednostně  přijímají  děti,  které  před  začátkem  školního  roku  dosáhnout  nejméně
čtvrtého  roku  věku,  pokud  mají  místo  trvalého  pobytu,  v případě  cizinců  místo
pobytu,  v příslušném  školském  obvodu,  nebo  jsou  umístěné  v tomto  obvodu
v dětském domově,  a  to  do  výše  povoleného  počtu  dětí  uvedeného  ve  školském
rejstříku.

 V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte je vyšší než počet volných míst v  MŠ,
ředitelka školy při  rozhodování  o  přijetí  postupuje  podle  kritérií,  stanovených pro
příslušný školní rok.

 Rozhodnutí  o  přijetí  či  nepřijetí  dítěte  k předškolnímu  vzdělávání  do  MŠ vydává
ředitelka  školy v souladu se  správním řádem a školským zákonem do 30  dnů po
zápisu.

 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá 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
trvalou kontraindikaci.

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

Povinná předškolní docházka a způsob jejího plnění

 Platí pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

 Povinné  předškolní  vzdělávání  má  formu  pravidelné  denní  docházky
v pracovních dnech.



 Povinné předškolní vzdělávání není dáno ve dnech, které připadají na období
školních  prázdnin  v souladu  s organizací  školního  roku  v základních  a
středních školách.

 Povinné předškolní  vzdělání  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 jiné účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany.

 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 a) Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné
denní docházky dítěte do mateřské školy

 b) Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální 

 c) 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
písmen 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.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

 Zákonný zástupce  dítěte  je  povinen omluvit  nepřítomnost  dítěte  ve  vzdělávání  nejpozději
první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy
písemně v omluvném listu, který je uložen v MŠ, s uvedením důvodů absence

 Uvolnění dítěte je možné hlavně ze zdravotních důvodů (nemoc, návštěva lékaře či jiného
specialisty,  logopeda,  léčebný  či  ozdravný  pobyt)  a  z rodinných  důvodů.  Třídní  učitelka
eviduje docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informuje ředitelku školy, která
poskytnuté informace vyhodnocuje.

 Nesprávný  a  pozdní  způsob  omlouvání  nepřítomnosti  bude  posuzován  jako  neomluvená
nepřítomnost se všemi jejími důsledky.

 Opakovanou neomluvenou absenci hlásí ředitelka školy orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání

 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 vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o
individuálním vzdělávání  dítěte  doručeno  ředitelce,  kam bylo  dítě  přijato  k předškolnímu
vzdělávání.

 Mateřská  škola  ověří  úroveň  osvojování  očekávaných  výstupů  v jednotlivých  oblastech  a
případně doporučí zákonnému zástupce další postup při vzdělávání.

 Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na polovinu listopadu a náhradní termíny na
polovinu prosince, přesný termín bude se zákonným zástupcem 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.

Ukončení docházky do MŠ (zákon 561/2004 Sb., §35)

Ředitelka školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po
předchozím písemném oznámení:

 Pokud  se  dítě  nepřetržitě  neúčastnilo  vzdělávání  po  dobu  delší  než  dva  týdny  a  nebylo
omluveno zákonným zástupcem.

 Pokud  zákonní  zástupci  dítěte  závažným  způsobem  nebo  opakovaně  porušují  povinnosti
stanovené v tomto školním řádu.

 Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo
školské poradenské zařízení v průběhu doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním.

 Pokud zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty
za vzdělávání nebo stravné, uvedené v tomto školním řádu.

Rozhodnout  o  ukončení  předškolního  vzdělávání  nelze  v případě  dítěte,  pro  které  je
předškolní vzdělávání povinné.

4. PLATBY V     MATEŘSKÉ ŠKOLE

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle  §123  odst.2  se  vzdělávání  v mateřské  škole  zřizované  státem,  krajem,  obcí  nebo
svazkem obcí poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku. Platí tedy i pro děti s odloženou školní docházkou.

 Úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2018 stanovena na 250,- Kč měsíčně.



 Osvobozen od  úplaty bude  zákonný zástupce  dítěte,  který  pobírá  sociální  příplatek,  nebo
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, § 6.
odst.5).

Rodiče,  kterých  se  týká  osvobození,  podají  v mateřské  škole  žádost  o  osvobození  na
příslušném  formuláři  a  prokáží  tuto  skutečnost  každé  čtvrtletí  potvrzením  o  přiznání
sociálního příplatku.

 O osvobození od úplaty rozhoduje v konkrétních případech ředitelka školy (školský zákon §
164, odst.a) na písemnou žádost.

 Úplata za předškolní  vzdělávání v mateřské škole je platba,  která je pro zákonné zástupce
povinná,  je  nedílnou součástí  rozpočtu mateřské  školy.  Opakované neuhrazení  této platby
v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném
důsledku může být důvodem pro ukončení vzdělávání dítěte v dané MŠ.

 Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování
č.  107/2005  Sb.,  a  upraven  vnitřní  směrnicí  pro  stravování  dětí  mateřské  školy
v Němčičkách.

5.  UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI
VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  A  PRAVIDLA  JEJICH  VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ  SE
ZAMĚSTNANCI MŠ

Doba, určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 Zákonní zástupci či pověřené osoby děti předávají pedagogům v době od 6:30 do 8:30. Dítě
lze výjimečně přivést i  později  na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen
pokud tím není narušen časový režim třídy.

 Po obědě je možné dítě vyzvednout v době od 12:15 do 12:30hodin.

 V zájmu bezpečnosti dítěte jsou zákonní zástupci povinni předat dítě osobně učitelce do třídy,
nenechávají je samotné v prostorách MŠ.

 Zákonní  zástupci  dítěte  mohou  písemně  zplnomocnit  jinou  osobu  pro  jeho  přebírání  a
předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 Do mateřské školy přivádějí zákonní zástupci dítě zdravé. V zájmu zdraví dítěte jsou zákonní
zástupci povinni, ráno při předávání dítěte, upozornit učitelku na jakékoli projevy počínajícího
onemocnění.

 Zákonní  zástupci  předávají  učitelce  dítě  čisté,  v pohodlném oděvu.  Dítě  má  všechny věci
označené svým jménem.

 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka

- pověřené osoby kontaktuje 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

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola
vyžaduje od zákonných zástupců dítěte. 

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ

 Vzdělávání  je  založeno  na  zásadách  vzájemné  úcty,  respektu,  názorové
snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání

 Všichni  zaměstnanci  školy,  děti  a  jejich  zákonní  zástupci  dbají  o  dodržování
základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců
a veřejnosti ke škole.

 Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné
důležité  informace  o  dítěti  (zdravotní  způsobilost..)  jsou  důvěrné  a  všichni
pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze
takové  pokyny,  které  bezprostředně  souvisí  s plněním  školního  vzdělávacího
programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu rozsahu jeho
stravování

 Pokud je dítě v MŠ přítomno, je povinno se zde i stravovat, a to stravou a nápoji,
které jsou podávány MŠ.

 Zákonní  zástupci  mohou  výjimečně  požadovat  změnu  těchto  sjednaných
podmínek, a to pouze ze zdravotních důvodů na základě písemného potvrzení a
doporučení dětského lékaře.

6. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Mateřská škola  je  zřízena jako škola  s celodenním provozem s určenou dobou
pobytu od 6:30  do 16:00 hod.

 V době  letních  prázdnin  může  ředitelka  školy  po  dohodě  se  zřizovatelem
stanovený provoz omezit nebo přerušit. 

 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.



 Předškolní  vzdělávání  dětí  podle stanoveného školního vzdělávacího programu
probíhá v základním denním režimu.

REŽIM DNE:

Příchod dětí do MŠ: (6:30 - 8.30)

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí. Dětem jsou nabízeny výtvarné a
pracovní činnosti.

Ranní kruh

V ranním kruhu vedeme děti k vzájemnému naslouchání, seznámíme je s tématem
dne. Každé dítě má možnost se vyjádřit, co se mu událo, co jej trápí, s  čím se chce
pochlubit. Při vzájemném sdílení dodržujeme pravidlo: Když jeden mluví, ostatní
naslouchají.  Dětem  jsou  nabízeny  řízené  činnosti.  Ranní  kruh  se  nekoná
každodenně.

Didakticky zacílené činnosti

 Skupinové a individuální činnosti

 Smyslové hry

 Hudebně-pohybové hrátky

 Námětové hry dle tematického zaměření

 Pohybová cvičení

Hygiena, svačina: (8:45 – 9:15)

Pobyt venku: (9:45 – 11:45)

Objevujeme přírodu v lese, na louce, okolí školy i obce při vycházkách. V rámci
vycházek do přírody probíhá i tělovýchovná chvilka – pohybem a hrou rozvíjíme
osobnost dítěte.

Hygiena, oběd: (11:45 – 12:15)

Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti, ke správnému stolování.

Odchod dětí po obědě: (12:15– 12:45)



Odpolední odpočinek

Děti odpočívají při čtení a následně při reprodukované pohádce a relaxační hudbě.
Děti do spánku nenutíme, respektujeme biologické potřeby dítěte, ale u všech dětí
dodržujeme půlhodinový klidový režim. Děti, které nespí, využívají klidové hry a
činnosti, popř. se paní učitelka věnuje dětem individuálně.

Odpolední svačina (14:45 – 15:15)

Odpolední hry a činnosti

Děti si vybírají činnosti a hry dle svého zájmu až do rozchodu domů. Dokončují
činnosti z dopoledne.

Odchod dětí z     MŠ (15:00 – 16:00)

 Úplata  za  vzdělávání  je  hrazena  první  středu  v měsíci,  nejpozději  však  do
patnáctého dne stávajícího měsíce.

 Obědy  se  omlouvají  v pondělí  a  po  svátku  do  14:00  telefonicky  do  jídelny
v Pohořelicích, nebo přes webové stránky (tel. číslo školní jídelny:519 424 262).
V ostatní  dny  musí  být  omluveny  den  předem  u  vedoucí  školní  jídelny
v Pohořelicích paní Ivety Sedlákové, tel. viz výše. Při pozdější omluvě nelze oběd
odhlásit, ale rodiče mají možnost si jej vyzvednout ve vlastních nádobách.

 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání
pobytu venku je nepříznivé počasí.

 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje
v dostatečném  předstihu  zákonné  zástupce  dětí  písemným  upozorněním
umístěným na nástěnce mateřské školy nebo emailem.

 Nepřítomnost  pro  onemocnění  nebo  úraz  oznamují  zákonní  zástupci  bez
zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské
škole, osobně, písemně nebo telefonicky.

 Zákonní zástupci 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.

7. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – OBSAH

 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí
se  na  jeho  zdravém  citovém,  rozumovém  a  tělesném  vývoji  a  na  osvojení



základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
(školský zákon, §33).

 Vzdělávání  v mateřské  škole  se  uskutečňuje  podle  Školního  vzdělávacího
programu (dále jen ŠVP), který je v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání.

 ŠVP  upřesňuje  cíle,  zaměření,  formy  a  obsah  vzdělávání  podle  konkrétních
podmínek mateřské školy. ŠVP vydává ředitelka školy a je zveřejněn na nástěnce
školy.

 ŠVP je veřejný dokument, rodiče do něj mohou nahlížet, je vyvěšen na nástěnce
v šatně.

8.  PODMÍNKY  ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ
DĚTÍ, OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED
PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 Mateřská  škola  vykonává  dohled  nad  dítětem  od  doby,  kdy  je  pedagogický
pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do
doby,  kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci  nebo jím
pověřené  osobě.  Předat  dítě  pověřené  osobě  lze  jen  na  základě  písemného
pověření vystaveného zákonným zástupcem.

 K zajištění  bezpečnosti  dětí  při  pobytu  mimo  území  mateřské  školy  stanoví
ředitelka mateřské školy počet  pedagogických pracovníků tak,  aby na jednoho
pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd nebo (výjimečně může ředitel školy zvýšit počet dětí,
nejvýše však o 8 dětí)

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
druhého až pátého stupně  nebo děti  mladší  3  let  (výjimečně  může  ředitel
školy zvýšit počet dětí, nejvýše však o 11 dětí)

 Při  zvýšení  počtu  dětí  nebo při  specifických činnostech,  například
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na
bezpečnost,  určí  ředitel  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.

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví
platná školská a pracovněprávní legislativa.

 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický
pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo
jím  pověřené  osoby  podezření,  že  dítě  není  zdravé,  požádat
zákonného  zástupce  o  doložení  zdravotní  způsobilosti  dítěte  ke
vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře, nebo
má právo dítě pro zdravotní stav nepřijmout.



 Také  po  nástupu dítěte  po  jeho  onemocnění  si  může  pedagogický
pracovník vyžádat  od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení
od  ošetřujícího  lékaře,  že  dítě  he  zdravé  a  může  být  v kolektivu
ostatních dětí.

 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují
zvýšení dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i
ostatní zaměstnanci následující zásady: Při přesunech dětí při pobytu
mimo  území  mateřské  školy  po  pozemních  komunikacích  se
pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:

 Mají zakázáno se pohybovat po hlavní komunikaci, využívají
při přesunech místní komunikace

 Kde  není  chodník  nebo  je-li  neschůdný,  chodí  se  po  levé
krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co
nejblíže  při  levém  okraji  vozovky.  Chodci  smějí  jít  po
krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při
snížené  viditelnosti,  zvýšeném  provozu  na  pozemních
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích
smějí jít chodci pouze za sebou.

 Děti  a  učitelky  jsou  povinny  používat  předepsané  reflexní
oblečení  a  respektují  pravidla  silničního  provozu  i  na
místních komunikacích.

 Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor
a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky.

 Pedagogičtí pracovníci dbají, aby veškeré pohybové aktivity
dětí  byly  přiměřené  jejich  věku,  a  podle  toho přizpůsobují
intenzitu  a  obtížnost  těchto  aktivit  individuálním
schopnostem jednotlivých dětí.

 Při  aktivitách  rozvíjejících  zručnost  a  výtvarné  cítění,  při
kterých je nezbytné použít  nástroje,  jako jsou nůžky,  nože,
kladívka  apod.  vykonávají  děti  práci  s těmito  nástroji  za
zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického
pracovníka. Nástroje jsou zvlášť upravené - nůžky nesmí mít
ostré hroty apod.

 V rámci  prevence před projevy diskriminace,  nepřátelství  a
násilí  provádí  pedagogičtí  pracovníci  mateřské  školy
monitoring  a  screening  vztahů  mezi  dětmi  ve  třídním
kolektivu, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi děti
již  v jejich  počátcích  a  to  ve  spolupráci  se  zákonnými
zástupci,  případně  za  pomoci  školských  poradenských
zařízení.

 Důležitým prvkem ochrany  před  rizikovým chováním je  i
výchovně  vzdělávací  působení  na  děti.  V rámci  školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a
přiměřeně  k jejich  věku  a  schopnostem  seznamovány
s nebezpečím  drogové  závislosti,  alkoholismu,  kouření,



virtuální  závislosti,  patologického  hráčství,  vandalismu,
kriminality a jinými formami rizikového chování.

 Školní  budova  je  volně  přístupná  zvenčí  pouze  v době
stanovené  pro  přijímání  dětí,  nebo  kdy  je  dozírajícími
zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. 

 V budově  školy  platí  zákaz  kouření,  požívání  alkoholu  a
jiných  návykových  látek,  používání  nebezpečných
elektrických spotřebičů.

9. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S     MAJETKEM ŠKOLY

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.  V případě  poškozování  bude  tato  záležitost  projednána  s rodiči  a
požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Seznámení  se  školním řádem a  jeho  dodržování  je  závazné  pro  zákonné  zástupce  dětí  a
zaměstnance školy.

 S vybranými částmi školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a
rozumovým schopnostem dětí.

 Porušování  tohoto  řádu  ze  strany  zákonných  zástupců  může  být  důvodem  k ukončení
docházky dítěte do MŠ.

 Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují seznámení se školním řádem MŠ.

Vypracovala: Bc. Vendula Tintěrová,DiS.


