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ěeditelka MateĜské školy Zdenka ChmelaĜová v souladu s§30odst.1a3zákona þ. 561/2004Sb.,
o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlání (dále jen školský
zákon) vydává tento Ĝád, kterým se upĜesĖují vzájemné vztahy mezi dČtmi, jejich zákonnými
zástupci a zamČstnanci školy.
Vstup do objektu mateĜské školy je povolen cizím osobám jen po ohlášení, prokázání své
totožnosti a sdČlení úþelu návštČvy. Škola má ve svém areálu dvČ funkþní venkovní osvČtlení
ovládané pohybovými þidly. PĜi vstupu se používá jen jeden vchod, který je zabezpeþen proti
vniknutí bezpeþnostním systémem. Ten je monitorován.
MateĜská škola je zaĜazena do školského rejstĜíku ve znČní zákona þ. 561/2004 Sb.,
§ 141 – 159. ZĜizovatelem je Obec PĜílepy þ. p. 4.
Ad 1 / Práva a povinnosti úþastníkĤ pĜedškolní výchovy a vzdČlávání
PĜedškolní vzdČlávání se uskuteþĖuje dle školského zákona þ. 561 / 2004 Sb. vþetnČ novely þ.
470/2011Sb., þ.178/2016Sb., a vyhlášky þ.14/2005 Sb.,ve znČní vyhlášky þ.43/2006 a þ.
280/2016Sb.. Význam pĜedškolního vzdČlávání pro nejmladší generaci je stvrzen v § 7 odst. 3
školského zákona,ve kterém jsou mateĜské školy zaĜazeny do kategorie škol. O pĜijetí dítČte
rozhoduje v rámci správního Ĝízení Ĝeditelka školy.
Cíle pĜedškolního vzdČlávání vymezuje § 33 školského zákona,ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Jejich naplĖování je v souladu se zásadami vzdČlávání uvedenými v § 2 školského zákona a
jsou promítnuty do rámcových i školních vzdČlávacích programĤ.
PĜedškolní výchova podporuje zdravý, tČlesný, psychický a sociální vývoj dítČte, vytváĜí
podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a pozdČjší vzdČlávání.
MateĜská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dČtí, dalšími fyzickými
i právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat þinnosti ve prospČch
rozvoje dČtí a prohloubení vzdČlávacího výchovného pĤsobení mateĜské školy, rodiny
a spoleþnosti.
Pro další rozšíĜený vývoj dítČte mimo standartní péþi je umožnČno :
•

zaĜazení dítČte do mimoškolních aktivit na základČ konzultace s uþitelkou

•

programové akce a slavnosti v úzké spolupráci se zapojením rodiny

•

možnost seznámení rodiþĤ – zájemcĤ o umístČní dítČte v MŠ s podmínkami
a prostĜedím školy formou MateĜského stĜediska (pobytem tČchto dČtí a rodiþĤ
spoleþnČ ve tĜídČ v odpoledních hodinách).

Na škole je vytvoĜen Klub rodiþĤ, který má za cíl organizovat a zajišĢovat aktivity
ve prospČch rozvoje osobnosti dítČte, prohlubování vzájemného pĤsobení rodiny, školy
a veĜejnosti. Klub je složen ze zástupcĤ rodiþĤ dČtí, podílí se na schvalování výchovnČ
vzdČlávacího programu, jeho hodnocení a zabezpeþování chodu školy.

Vyuþovacím jazykem je jazyk þeský.
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Základní práva dČtí pĜijatých ke vzdČlávání / Listina základních práv a svobod /:
•

právo dítČte na vzdČlání a plný rozvoj osobnosti bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry, náboženství a politického þi jiného smýšlení.

•

ochrana pĜed jakoukoliv formou diskriminace

•

právo na ochranu pĜed sexuálním násilím a zneužíváním

•

dítČ nesmí být podrobeno týrání, krutému nelidskému až ponižujícímu zacházení nebo
trestání

•

ochrana pĜed vmČšováním se do soukromí dítČte, do jeho korespondence, pĜed
nezákonnými útoky na jeho povČst

•

právo sdružovat se

•

právo na svobodu myšlení, svČdomí a náboženství

•

respektovat práva a odpovČdnost rodiþĤ, vést dČti zpĤsobem, který odpovídá rozvoji
jejich schopností

Základní práva zákonných zástupcĤ pĜi vzdČlávání dČtí :
•

právo na prĤbČžné informace o vývoji, prĤbČhu a výsledcích vzdČlávání dítČte

•

vyjadĜovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdČlávání
jejich dČtí

•

právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zaĜízení v záležitostech týkajících se vzdČlávání podle školského zákona

•

ochrana osobních údajĤ dle zákona þ. 101 / 2000 Sb.

•

poradenská þinnost ve prospČch dítČte

Povinnosti zákonných zástupcĤ :
Zákonní zástupci dČtí (pĜípadnČ osoby povČĜené k pĜebírání dČtí z MŠ) jsou povinni:
•

Chránit bezpeþnost dČtí a ostatních osob, ohlásit se svým jménem do telefonu a po
zaznČní signálu a vstupu do objektu za sebou ĜádnČ uzavĜít dveĜe hlavního vchodu.

•

Zabránit vstupu cizím osobám.

•

ěádnČ a vþas omlouvat nepĜítomnost dítČte. se sdČlením dĤvodu jeho nepĜítomnosti.
Zástupce dítČte oznámí jeho nepĜítomnost nebo onemocnČní osobnČ nebo telefonicky
nejpozdČji do 11,00 hod. den pĜedem. Jelikož je od 1.9.2017 docházka do mateĜské
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školy pro pĜedškolní dČti povinná, bude omluvena jen nemoc dítČte nebo závažné
rodinné dĤvody. Dlouhodobá absence (více jak 14 dní) bude povolena na základČ
písemné omluvy. Telefonní þíslo do MŠ je 573 397 996.
•

Informovat školu o zmČnČ zdravotní zpĤsobilosti dítČte, o zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skuteþnostech, které by mohly mít vliv na prĤbČh vzdČlávání.

•

Onemocní-li dítČ infekþní chorobou, oznámí to rodiþe ihned ve škole.
Vyskytne-li se nakažlivá choroba v rodinČ, v níž dítČ žije, pĜinesou rodiþe potvrzení od
lékaĜe, zda dítČ mĤže þi nemĤže do mateĜské školy docházet.

•

PĜedávat dítČ zdravé, které nemá žádné pĜíznaky nemoci, þi infekce (bez zvýšené
teploty, zvracení, prĤjmu, bolestí bĜicha, trvalého kašle, pĜetrvávající rýmy, výskytu
vší) a dítČ nezranČné (napĜ. s velkým rozsahem tržné rány, dlahou, sádrou na
konþetinách apod.). Škola není na izolaci nemocného dítČte od kolektivu personálnČ
ani stavebnČ zaĜízena a proto v pĜípadČ zjištČní pĜíznakĤ nemoci dítČte okamžitČ
informujeme rodiþe a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu. DČti nemocné se
v kolektivu necítí dobĜe, režim školy je pro nČ zatČžující a pĜenášejí infekci na zdravé
kamarády. Pokud bude rodiþ trvat na pĜevzetí evidentnČ nemocného dítČte, budeme
požadovat vyjádĜení a potvrzení od dČtského pediatra o bezinfekþnosti.
Zákonní zástupci nesou i þást odpovČdnosti za své dítČ i po dobu, kdy je v MŠ.
Odpovídají za to, co jejich dČti mají v šatních skĜíĖkách ( nebezpeþné vČci, ostré
pĜedmČty, léky apod.) a za vČci, které si dČti berou sebou a mohou zapĜíþinit úraz,
ztrátu nebo poškození. Zákonní zástupci dČtí mají zakázáno ponechávat v šatnČ dČtí
nebo ve tĜídČ léky, kapky a masti k dispozici dítČti, aby je samo používalo.

•

Oznamovat veškeré zmČny (telefonní þísla, zamČstnání, bydlištČ atd.)

Povinnosti dítČte:
*
*
*
*
*

dodržovat stanovená pravidla soužití v mateĜské škole
dbát pokynĤ uþitelky a zamČstnancĤ školy
šetrnČ zacházet s hraþkami a uþebními pomĤckami
vzájemnČ si pomáhat a neubližovat si
oznámit uþitelce nebo ostatním zamČstnancĤm školy jakékoliv násilí a jednání
odlišné od dohodnutých pravidel

Ad 2 / UpĜesnČní výkonu práv a povinností zákonných zástupcĤ pĜi

vzdČlávání dČtí v mateĜské škole a pravidla vzájemných vztahĤ
zákonných zástupcĤ s pedagogickými pracovníky
Školní rok zaþíná 1. záĜí a konþí 31. srpna následujícího kalendáĜního roku. MateĜská škola je
zĜízena jako škola s celodenním provozem a výchovný program je realizován v pČtidenním
vzdČlávacím týdnu.
Do mateĜské školy jsou pĜijímány zpravidla dČti od 3 do 6 let, nejdĜíve však pro dČti od
2 let. DČti mladší 3let nemají na pĜijetí do MŠ právní nárok.
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PĜi pĜijetí dítČte do mateĜské školy Ĝeditelka stanoví po dohodČ se zákonným zástupcem dítČte
dny jeho docházky a délku pobytu v zaĜízení. Ta se Ĝídí podle individuálních potĜeb dítČte.
Souþástí pĜihlášky je tĜímČsíþní zkušební doba zajišĢující adaptaci dítČte podmínkám MŠ a
kolektivní výchovČ.
O pĜijetí dítČte se zdravotním postižením rozhodne Ĝeditelka na základČ písemného vyjádĜení
školského poradenského zaĜízení, popĜípadČ také registrujícího praktického lékaĜe a dle
podmínek MŠ.
Není-li dítČ po dovršení šestého roku vČku tČlesnČ nebo duševnČ pĜimČĜenČ vyspČlé a požádáli o to písemnČ zákonný zástupce dítČte, odloží Ĝeditelka zaþátek povinné školní docházky o
jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporuþujícím posouzením pĜíslušného školského
poradenského zaĜízení a odborného lékaĜe. Zaþátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v nČmž dítČ dovrší osmý rok vČku.
V pĜípadČ nižšího poþtu pĜihlášených dČtí je možné pĜijmout i dČti mladší. O pĜijímání tČchto
dČtí rozhodne Ĝeditelka na základČ daných podmínek se kterými budou rodiþe seznámeni pĜi
zápisu do MŠ. PĜednost mají dČti zamČstnaných rodiþĤ nebo rodiþĤ vykonávajících
podnikatelskou þinnost ve smyslu pĜíslušných zákonĤ. Teprve potom dČti ostatní a to do
doplnČní kapacity.
Informovanost zákonných zástupcĤ dítČte o prĤbČhu jeho vzdČlávání a dosažených výsledcích
probíhá každodenním kontaktem s uþitelkou. O mimoškolních aktivitách a akcích jsou rodiþe
informováni ústnČ nebo písemnou formou na nástČnkách. Poradenská þinnost ve prospČch
dítČte je zaruþena kontaktem s pedagogickými pracovnicemi mateĜské školy.

UpĜesnČní podmínek pro pĜijímání dČtí
PĜijetí dítČte k pĜedškolnímu vzdČlávání
Termín pĜijímacího Ĝízení stanoví Ĝeditelka po dohodČ se zĜizovatelem a to v rozmezí od 2.5. 16.5. na následující školní rok, pro který bude dítČ do MŠ pĜijato. O termínech zápisu je
veĜejnost informována zveĜejnČním informace na webových stránkách školy a ve venkovní
vývČsce pĜed MŠ.
PĜednostnČ se pĜijímají: dČti, které pĜed zaþátkem školního roku (do 31.8.vþetnČ) dosáhnou
3 - 6 let, pokud mají místo trvalého pobytu v pĜíslušném školském obvodu. PĜijetí dalších dČtí
(mladších 3let) je plnČ v kompetenci Ĝeditelky školy.
K pĜedškolnímu vzdČlávání lze pĜijmout cizince, kteĜí mají právo pobytu na území ýR na
dobu delší než 90 dnĤ. Tyto osoby musí prokázat v pĜípadČ pĜijetí k pĜedškolnímu vzdČlávání
oprávnČnost svého pobytu na území ýR. Doklad o oprávnČnosti pobytu dítČte na území ýR je
povinen zákonný zástupce pĜedložit pĜi zápisu do mateĜské školy. Cizinci, kteĜí jsou v ýR jen
kratší dobu pobytu (turistické vízum) na pĜedškolní vzdČlávání v MŠ nárok nemají.
O pĜijetí dítČte do mateĜské školy rozhoduje Ĝeditelka školy po ukonþení pĜijímání žádostí a
na základČ vyhodnocení kritérií o pĜijímání dČtí. O této skuteþnosti jsou informováni v daném
termínu zákonní zástupci a vedení obce.
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Povinné pĜedškolní vzdČlávání
Na základČ novely školského zákona þ. 178/2016Sb., §34 odst.1 je pĜedškolní vzdČlávání od
1.9.2017 povinné v posledním roþníku MŠ.
Zákonný zástupce dítČte je povinen pĜihlásit dítČ k zápisu k pĜedškolnímu vzdČlávání
v kalendáĜním roce, ve kterém zaþíná povinnost pĜedškolního vzdČlávání dítČte
(§34a),odst.2).
DítČ pro které je pĜedškolní vzdČlávání povinné se vzdČlává ve spádové mateĜské škole (MŠ
PĜílepy, okres KromČĜíž, pĜíspČvková organizace), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro
jinou mateĜskou školu nebo individuální vzdČlávání dítČte.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné pĜedškolní vzdČlávání formou pravidelné denní
docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného pĜedškolního vzdČlávání je stanoven na 4
hodiny dennČ. Zaþátek vzdČlávání stanoví Ĝeditel školy (§1c),vyhlášky þ. 14/2005Sb.). V MŠ
PĜílepy stanovuje Ĝeditelka školy povinné pĜedškolní vzdČlávání v dobČ od 8,00 hod. do
12,00 hod. Povinnost pĜedškolního vzdČlávání není dána ve dnech, které pĜipadají na období
školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a stĜedních školách, zĤstává, ale
právo dítČte vzdČlávat se v MŠ po celou dobu provozu, v nČmž je vzdČláváno.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítČ, které plní povinné pĜedškolní vzdČlávání
docházelo ĜádnČ do školy. Zanedbává– li péþi o povinné pĜedškolní vzdČlání, dopustí se tím
pĜestupku (§182 a zákona þ.561/2004Sb., školský zákon).

Individuální vzdČlávání dítČte
Zákonný zástupce dítČte, které bude plnit povinnost pĜedškolního vzdČlávání individuálním
vzdČlávání dítČte, je povinen oznámit tuto skuteþnost Ĝediteli spádové mateĜské školy. Toto
oznámení uþiní nejpozdČji 3 mČsíce pĜed zaþátkem školního roku, kterým zaþíná povinnost
pĜedškolního vzdČlávání dítČte (§34a),odst.4) /Skuteþnost, zda dítČ má být individuálnČ
vzdČláváno závisí na rozhodnutí zákonného zástupce, není tedy „schvalováno“ Ĝeditelkou
školy. Vždy by se však mČlo jednat o odĤvodnČné pĜípady, pro které bude dítČ vzdČláváno
individuálním zpĤsobem/
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdČlávání dítČte musí obsahovat:
a) Jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení, rodné þíslo, místo trvalého pobytu dítČte, v pĜípadČ
cizince místo pobytu dítČte
b) Uvedení období, ve kterém má být dítČ individuálnČ vzdČláváno
c) DĤvody pro individuální vzdČlávání dítČte (§34b),odst.2)
ěeditel mateĜské školy pĜedá zákonnému zástupci dítČte pĜehled oblastí, v nichž má být dítČ
vzdČláváno. Tyto oblasti vycházejí ze Školního vzdČlávacího programu mateĜské školy.
ěeditel mateĜské školy stanoví den pro ovČĜení oþekávaných kompetencí dítČte, vþetnČ
termínu náhradního (ovČĜení se musí uskuteþnit v období od 3. do 4. mČsíce od zaþátku
školního roku). Zákonný zástupce dítČte je povinen zajistit úþast dítČte u ovČĜení kompetencí
(§34b),odst.3).
V mateĜské škole PĜílepy, okres KromČĜíž, pĜíspČvková organizace se den k ovČĜení
oþekávaných kompetencí dítČte stanovuje na poslední stĜedu v mČsíci listopadu v 13,00 hod.
pĜíslušného školního roku, ve kterém dítČti vznikla povinnost pĜedškolního vzdČlávání a
zapoþalo vzdČlávání individuální. V pĜípadČ odĤvodnČné omluvy ze strany zákonných
zástupcĤ (napĜ. nemoc dítČte) mohou zákonní zástupci využít náhradního termínu a to druhou
stĜedu v mČsíci prosinci v 13,00 hod. pĜíslušného školního roku.
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ěeditel mateĜské školy ukonþí individuální vzdČlávání dítČte, pokud zákonný zástupce dítČte
nezajistil úþast dítČte u ovČĜení a to ani v náhradním termínu (§34b),odst.4).
Výdaje spojené s individuálním vzdČláváním dítČte hradí zákonný zástupce dítČte, s výjimkou
speciálních kompenzaþních pomĤcek a výdajĤ na þinnost mateĜské školy, do niž bylo dítČ
pĜijato k pĜedškolnímu vzdČlávání(§34b, odst.7).
Pro pĜijetí dítČte k pĜedškolnímu vzdČlávání pĜedkládá zákonný zástupce dítČte:
- Žádost zákonného zástupce o pĜijetí dítČte k pĜedškolnímu vzdČlávání a pĜihlášku ke
stravování a evidenþní list. VyplnČná žádost musí být potvrzená lékaĜem a jeho
vyjádĜením, že dítČ bylo podrobeno stanoveným pravidelným oþkováním, popĜípadČ,
že je proti nákaze imunní nebo se nemĤže oþkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Oþkování není povinné pro dČti plnící v MŠ povinné pĜedškolní
vzdČlávání, oznámení rodiþĤ o zpĤsobu vyzvedávání dítČte.
Na základČ výše uvedeného vydá Ĝeditelka mateĜské školy rozhodnutí o
pĜijetí/nepĜijetí dítČte k pĜedškolnímu vzdČlávání v souladu se zákonem þ.
500/2004Sb., správní Ĝád v platném znČní a zákonem þ. 561/2004Sb., (školský zákon).

Ukonþení pĜedškolního vzdČlávání dítČte v mateĜské škole: / netýká se dČtí
plnících v mateĜské škole povinné pĜedškolní vzdČlávání /
ěeditelka mateĜské školy mĤže po pĜedchozím písemném upozornČní zákonného zástupce
rozhodnout o ukonþení vzdČlávání dítČte v tČchto pĜípadech (viz §35 odst.1 písm.b)školský
zákon:
- DítČ se bez omluvy zákonného zástupce nepĜetržitČ neúþastnilo pĜedškolního
vzdČlávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem
podle stanovených pravidel uvedených v tomto školním Ĝádu
- Zákonný zástupce opakovanČ narušuje provoz mateĜské školy (napĜ. opakované
pozdní pĜíchody pĜi vyzvedávání dítČte).
- Ukonþení doporuþí v prĤbČhu zkušebního období dítČte lékaĜ nebo školské poradenské
zaĜízení
- Zákonný zástupce opakovanČ nehradí úplatu za školní stravování ve stanoveném
termínu.

Systém péþe o dČti s pĜiznanými podpĤrnými opatĜeními
PodpĤrná opatĜení prvního stupnČ
ěeditelka mateĜské školy rozhodne o poskytování podpĤrných opatĜení prvního stupnČ bez
doporuþení školského poradenského zaĜízení i bez informovaného souhlasu zákonného
zástupce. Tím není dotþeno právo zákonného zástupce na informace o prĤbČhu a výsledcích
vzdČlávání dítČte (§21školského zákona).
Uþitel mateĜské školy zpracuje plán pedagogické podpory a projedná jej s Ĝeditelkou školy.
Pokud by nepostaþovala podpĤrná opatĜení prvního stupnČ (po vyhodnocení plánu
pedagogické podpory) doporuþí Ĝeditelka školy využití poradenské zaĜízení za úþelem
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posouzení speciálních vzdČlávacích potĜeb dítČte (§16odst.4 a 5 školského zákona a§2 a §10
vyhlášky þ. 27/2016Sb.).
PodpĤrné opatĜení druhého až pátého stupnČ
Podmínkou pro uplatnČní podpĤrného opatĜení druhého až pátého stupnČ je doporuþení
školského poradenského zaĜízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítČte.
K poskytnutí poradenské pomoci školského zaĜízení dojde na základČ vlastního uvážení
zákonného zástupce, doporuþení Ĝeditelky školy.
ěeditelka školy urþí uþitele odpovČdného za spolupráci se školským poradenským zaĜízením
v souvislosti s doporuþením podpĤrných opatĜení dítČte se speciálnČ vzdČlávacími potĜebami
(§11vyhl. ý. 27/2016).
ěeditelka školy zahájí poskytování podpĤrných opatĜení druhého až pátého stupnČ
bezodkladnČ po obdržení školského poradenského zaĜízení a získání informovaného souhlasu
zákonného zástupce. Školské poradenské zaĜízení pak vydá zprávu a doporuþení, které doruþí
zákonnému zástupci a mateĜské škole.
ěeditelka školy prĤbČžnČ vyhodnocuje poskytování podpĤrných opatĜení nejménČ však jeden
krát roþnČ, v pĜípadČ souvisejících okolností þastČji. Ukonþení poskytování podpĤrného
opatĜení druhého až pátého stupnČ již nejsou potĜeba. V takovém pĜípadČ se nevyžaduje
informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se vČc pouze projedná (§16 odst.4 školského
zákona §11,12,a §16 vyhlášky þ. 27/2016Sb.).
Základní postupy pĜed a pĜi poskytování podpĤrných opatĜení druhého až pátého stupnČ,
stejnČ tak i ukonþení jejich poskytování jsou uvedeny ve školském zákonČ a ve vyhlášce þ.
27/2016Sb., v platném znČní a nelze se od nich odklonit.
VzdČlávání dČtí nadaných
MateĜská škola vytváĜí ve svém školním vzdČlávacím programu a pĜi jeho realizaci podmínky
k co nejvČtšímu využití potenciálu každého dítČte s ohledem na jeho individuální možnosti.
To platí v plné míĜe i pro vzdČlávání dČtí nadaných.
MateĜská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpĤrných opatĜení pro
podporu nadání podle individuálních vzdČlávacích potĜeb dČtí v rozsahu prvního až þtvrtého
stupnČ podpory.
Systém péþe o dČti ve vČku od dvou do tĜí let
Ve spolupráci se zĜizovatelem bude škola dle svých možností vytváĜet organizaþní a provozní
podmínky v souladu s platnými právními pĜedpisy a to tak, aby od 1.9.2020 byly vyhovující
pro vzdČlávání dČtí mladších tĜí let.

Ad 3/ Provoz a vnitĜní režim mateĜské školy
Na základČ rozhodnutí Ĝeditelky školy, starosty obce, zastupitelsta OÚ v PĜílepích jsou
zákonní zástupci dítČte od úplaty za pĜedškolní vzdČlávání v mateĜské škole osvobozeni.
Zákonní zástupci dítČte mohou povČĜit osobu pro jeho pĜebírání a pĜedávání pĜi vzdČlávání
v mateĜské škole. Vystavené písemné povČĜení podepsané zákonnými zástupci dítČte pĜedají
zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi, pĜípadnČ Ĝeditelce mateĜské školy.
Provozní doba MŠ : 6, 00 hod. - 15, 45 hod.
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PĜíchod a odchod probíhá v doprovodu rodiþĤ nebo osob písemnČ povČĜených zákonnými
zástupci dítČte, kteĜí dohodnou s uþitelkou délku pobytu v MŠ, s pĜípadnými aktuálními
informacemi o stavu þi potĜebách dítČte. Rodiþe a zákonní zástupci zodpovídají za výchovu
a bezpeþnost svých dČtí do doby než je pĜedají uþitelce ve tĜídČ. V zájmu dítČte by bylo dobré,
aby bylo do školy pĜivádČno a odvádČno vždy dospČlou osobou, která tak bude mít
každodenní kontakt s uþitelkou a tím i možnost podílet se na dČní školy. Zákonní zástupci,
popĜípadČ osoby povČĜené k pĜevzetí dítČte se po vyzvednutí dítČte nezdržují v mateĜské škole
déle než je nezbytnČ nutné a opustí neprodlenČ objekt školy.
Zákonní zástupci nebo povČĜené osoby se mohou volnČ zaþlenit do þinností ve tĜídČ v dobČ
scházení a rozcházení dČtí na základČ domluvy s pedagogem.
V pĜípadČ, že je se zákonnými zástupci dítČte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ
nebo v dalších mimoĜádných pĜípadech (návštČva lékaĜe, rodinné dĤvody apod.) bude s nimi
samostatnČ dohodnut zpĤsob pĜebírání dítČte a jeho pĜedávání po ukonþení vzdČlávání.
Pokud si zákonný zástupce nebo povČĜená osoba nevyzvedne dítČ do stanovené provozní
doby MŠ, pĜíslušný pedagogický pracovník, popĜípadČ jiný zamČstnanec školy
a) se pokusí osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky Ĝeditelku školy,
c) obrátí se na Policii ýR
Škola se uzavírá v dobČ hlavních školních prázdnin a vánoþních svátkĤ a to po dohodČ se
zĜizovatelem. Omezení nebo pĜerušení provozu oznámí Ĝeditelka mateĜské školy zákonnému
zástupci dítČte nejménČ dva mČsíce pĜedem. Na základČ písemné žádosti zákonného zástupce
dítČte podané Ĝeditelce nejpozdČji do 30 dnĤ pĜed omezením nebo pĜerušením provozu
mateĜské školy projedná Ĝeditelka školy ve spolupráci se zĜizovatelem pobyt dítČte v jiné
mateĜské škole.
Provoz mateĜské školy lze ze závažných dĤvodĤ a po projednání se zĜizovatelem omezit
nebo pĜerušit i v jiném období než v stanoveném pĜedchozím odstavci dle § 3 vyhlášky
þ. 43 / 2006 Sb. Za závažné dĤvody se považují organizaþní þi technické pĜíþiny, které
znemožĖují Ĝádné poskytování pĜedškolního vzdČlávání. Informace o omezení nebo pĜerušení
provozu zveĜejní Ĝeditelka na pĜístupném místČ ve škole neprodlenČ poté, co o omezení nebo
pĜerušení rozhodne.
MateĜská škola zajišĢuje materiální, personální, ekonomické, hygienické podmínky,
bezpeþnost práce a dČtí pĜi uskuteþĖování výchovnČ vzdČlávacího programu.
Organizace vzdČlávání probíhá dle stanovených kritérií, které jsou zahrnuty ve Školním
vzdČlávacím programu. Rodiþe se s nimi mohou seznámit na nástČnkách školy.
Pokud mateĜská škola organizuje a poĜádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní
pĜedstavení a besídky, informuje o tom v dostateþném pĜedstihu zákonné zástupce dČti
prostĜednictvím sdČlení pedagogickým pracovníkem, popĜípadČ jiným zamČstnancem školy
pĜi pĜedávání dítČte zákonnému zástupci po ukonþení denního vzdČlávání, popĜípadČ
písemným upozornČním umístČným na nástČnkách v šatnČ.
V pĜípadČ, že souþástí akcí, které jsou výše uvedeny bude finanþní pĜíspČvek rodiþĤ, vyžádá si
mateĜská škola souhlas zákonných zástupcĤ s úþastí dítČte na takovéto akci.
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DČti je nutné do mateĜské školy pĜimČĜenČ oblékat do vhodného odČvu a obuvi odpovídající
danému roþnímu období umožĖující volný a pĜirozený pohyb. Pro pobyt venku navrhujeme
starší obleþení a pevnou obuv. Na pĜezutí doporuþujeme pevné plné papuþe s protiskluzovou
podrážkou, na cviþení v tČlocviþnČ cviþky, triþko a tepláky. Na spaní si dČti nosí pyžamo,
které posíláme pravidelnČ jednou za 14 dní na oprání. Všechny vČci dČtí je nutné v jejich
zájmu oznaþit. Z hygienických a zdravotních dĤvodĤ prosíme rodiþe, aby se vyzouvali.
Ad 4 / Organizace školního stravování
Ve zĜizovací listinČ je zaregistrována školní jídelna – výdejna, která jídlo pouze vydává, mĤže
však pĜipravovat i doplĖková jídla.
Školní stravování na škole probíhá dle vyhlášky o školním stravování þ. 107 / 2005 Sb.,
463/2011Sb., a vyhlášky þ. 84 / 2005 Sb., o nákladech a úhradČ školního stravování.
DČtem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.
Stravovací a pitný režim v prĤbČhu vzdČlávání je plnČ zajištČn. Je dodržována zdravá
technologie pĜípravy pokrmĤ a nápojĤ. DČti mají stále k dispozici dostatek tekutin a mezi
jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány þasové intervaly. DČti do jídla nejsou
násilnČ nuceny.
PĜi pĜijetí dítČte do mateĜské školy stanoví Ĝeditelka po dohodČ se zákonným zástupcem dítČte
zpĤsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítČ stravovalo vždy, je-li v dobČ
podávání jídla pĜítomno v MŠ ( Vyhláška o pĜedškolním vzdČlávání þ. 14 / 2005 Sb., § 4 ).
Zástupce dítČte oznámí jeho nepĜítomnost nebo onemocnČní osobnČ nebo telefonicky
nejpozdČji do 11,00 hod. V dobČ nemoci je možné odnést si obČd ve vlastním jídlonosiþi, ale
pouze první den nemoci dítČte do 12 hodin.
Jídlo se dováží ze školní jídelny pĜi ZŠ. PĜi dovozu a pĜípravy stravy se dodržují pĜísná
hygienická naĜízení. Teplota stravy se pĜed podáváním mČĜí speciálním teplomČrem.
Platba se provádí pĜedem – nejlépe inkasem, ve výjimeþných pĜípadech v hotovosti pĜímo u
vedoucí školní jídelny pĜi ZŠ. V hotovosti je nutné platit v posledním týdnu konþícího mČsíce,
do posledního dne v mČsíci. Pokud nebude stravné zaplaceno do 30.(popĜ. 31.) v mČsíci, tak
1.dne v novém mČsíci dítČ neobdrží stravu. PlátcĤm v hotovosti bude vydán pokladní doklad
o zaplacení.
Ad 5 / Podmínky zajišĢování bezpeþnosti a ochrany zdraví dČtí a jejich

ochrany pĜed sociálnČ patologickými jevy a pĜed projevy
diskriminace, nepĜátelství nebo násilí
PĜi vzdČlávání dČtí dodržují pedagogiþtí pracovníci pravidla a zásady bezpeþnosti a ochrany
zdraví pĜi práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovnČprávní legislativa.
Právnická osoba, která vykonává þinnost mateĜské školy, vykonává dohled nad dítČtem od
doby, kdy je pedagogický pracovník pĜevezme od jeho zákonných zástupcĤ, þi osoby jimi
povČĜené až do doby, kdy je opČt pedagogický pracovník pĜedá zákonnému zástupci nebo jim
povČĜené osobČ. PĜedat dítČ povČĜené osobČ lze jen na základČ písemného povČĜení
vystaveného zákonným zástupcem.
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Bezpeþnost dČtí pĜi pobytu venku zajistí Ĝeditelka mateĜské školy a stanoví poþet
pedagogických pracovníkĤ dle dané vyhlášky. PĜi zvýšení poþtu dČtí než uvádí daná vyhláška
nebo pĜi nČkterých specifických þinnostech zajistí Ĝeditelka ve výjimeþných pĜípadech
bezpeþnost dČtí jinou zletilou osobu, která je zpĤsobilá k právním úkonĤm a která je
v pracovnČprávním vztahu k právnické osobČ, která vykonává þinnost mateĜské školy.
Na péþi o zdraví a bezpeþnost dČtí pĜi vzdČlávání a rĤzných dalších akcích školy je kladen
velký dĤraz. Všichni zamČstnanci jsou v této oblasti každoroþnČ proškolení dle osnovy
BOZP. Pro plavecký výcvik, cviþení v tČlocviþnČ a pobyt dČtí venku jsou Ĝeditelkou školy
vydané zvláštní smČrnice a pĜedpisy.
Snažíme se vést dČti, aby peþovaly o své zdraví a pĜedcházely úrazĤm.
PĜi zaĜazení dítČte k pĜedškolnímu vzdČlávání je nutné respektovat § 50 zákona þ.258/2000
Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. DítČ musí mít potvrzeno dČtskou lékaĜkou, že je pravidelnČ oþkováno
nebo musí mít doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemĤže podrobit oþkování pro
trvalou kontraindikaci.
Pedagogický pracovník, popĜípadČ jiný zamČstnanec školy dČtem nesmí podávat v dobČ
pobytu v MŠ žádné léky ani léþiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných pĜípadech
(napĜ. alergie, astma apod.) na základČ písemné žádosti zákonného zástupce dítČte,
doporuþení lékaĜe a pouþení pedagoga lze léky mimoĜádnČ podat. V pĜípadČ, že budou
vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dČtem podávala medikace, popĜ. provádČla jiné
zdravotní úkony, bude se postupovat takto:
Zákonný zástupce pĜedloží Ĝeditelce školy ke schválení žádost o podání medikace popĜ.
provádČní jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u Ĝeditelky školy).
ěeditelka školy mĤže vyžadovat vyjádĜení a doporuþení poskytovatele zdravotních služeb.
DČti jsou v dobČ pobytu v MŠ pojištČny proti úrazu. Školním úrazem je úraz, který se stal
dítČti pĜi výchovČ a vzdČlání a pĜi þinnostech s nimi souvisejícími. V pĜípadČ školního úrazu
je uþ. povinna zajistit prvotní ošetĜení dítČte, v pĜípadČ nutnosti i následné lékaĜské vyšetĜení,
þi ošetĜení. Zákonní zástupci a Ĝeditelka školy jsou bezodkladnČ vyrozumČni. Uþitelka rovnČž
zodpovídá za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazĤ.
Všichni zamČstnanci jsou povinni okamžitČ poskytnout první pomoc, v pĜípadČ potĜeby
pĜivolají lékaĜskou pomoc nebo zajistí pĜevoz zranČného do zdravotnického zaĜízení.
Školním úrazem není úraz, který se stal pĜi cestČ do školy a zpČt. PĜi akcích poĜádaných
mateĜskou školou si za dČti odpovídají rodiþe (Drakiáda, tvoĜivé dílny, opékání na školní
zahradČ atd.)

Pobyt dČtí v pĜírodČ - využívají se pouze známá a bezpeþná místa, uþ. dbají aby dČti
neopustily vymezená místa. Uþitelky zkontrolují pĜed pobytem dČtí prostor, odstraní všechny
nebezpeþné vČci a pĜekážky (sklo, hĜebíky, ostré kameny apod.).

Sportovní þinnosti a pohybové aktivity - pĜed cviþením a dalšími pohybovými
aktivitami, které probíhají ve tĜídách, nebo v jiných vyþlenČných prostorách v objektu i mimo
nČj zkontrolují, zda prostory k tČmto aktivitám jsou dostateþnČ pĜipraveny. PĜi použití
tČlovýchovného náþiní a náĜadí kontrolují funkþnost a bezpeþnost.
Uþitelky dbají, aby cviþení a pohybové aktivity byly pĜimČĜené vČku dČtí a podle toho
pĜizpĤsobují intenzitu a obtížnost tČchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dČtí.
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Pracovní a výtvarné þinnosti: - PĜi aktivitách rozvíjejících zruþnost a výtvarné cítČní
pĜi kterých je nezbytné použít nástroje (nĤžky, nože, jehlu, kladívka) vykonávají dČti práci
s tČmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradnČ pod dohledem uþitelky mateĜské školy.
Nástroje jsou zvlášĢ upravené (nĤžky nesmí mít ostré hroty).
Ochrana pĜed sociálnČ patologickými jevy a pĜed projevy šikany, diskriminace,
nepĜátelství nebo násilí
DĤležitým prvkem ochrany pĜed sociálnČ patologickými jevy je i výchovnČ vzdČlávací
pĤsobení na dČti již v pĜedškolním vČku zamČĜené na zdravý zpĤsob života. V rámci Školního
vzdČlávacího programu jsou proto dČti nenásilnou formou a pĜimČĜenČ k jejich vČku a
schopnostem pochopit a porozumČt dané problematice seznámeny s nebezpeþím drogové
závislosti, alkoholismu, kouĜení, virtuální závislosti (poþítaþe, televize, video), patologického
hráþství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvČtlována
pozitiva zdravého životního stylu.
DĤležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepĜátelství, šikany a násilí je vytvoĜení
pĜíznivého sociálního klimatu mezi dČtmi navzájem, mezi dČtmi a pedagogickými
pracovníky, zákonnými zástupci dČtí, popĜípadČ jinými zamČstnanci školy.
MateĜská škola svým preventivním programem pĜedchází a ochraĖuje dČti pĜed sociálnČ
patologickými jevy a pĜed projevy diskriminace, nepĜátelství nebo násilí.
Ve všech prostorách školy platí pĜísný zákaz, kouĜení i elektronických cigaret,
používání alkoholu, nepovolených elektrických spotĜebiþĤ vþetnČ dobíjení.
Ad 6/ Zacházení s majetkem školy
Zákonní zástupci, dČti a jejich povČĜené osoby jsou povinni šetrnČ zacházet s majetkem a
zaĜízením mateĜské školy. V pĜípadČ úmyslného poškození majetku bude požadována oprava
popĜípadČ finanþní úhrada.
Ad 7/ ZávČreþná ustanovení
Tento školní Ĝád nabývá platnosti dne 1.9.2019 a platí do odvolání. Ruší pĜedchozí ustanovení
ze dne 1.1.2017 pod þíslem jednacím 1/2017. V pĜípadČ potĜeby a jakýchkoliv zmČn bude
opČt upraven. Je zveĜejnČn na pĜístupném místČ ve škole (šatna dČtí).
ZmČny a dodatky Školního Ĝádu:
Veškeré dodatky, popĜípadČ zmČny tohoto Školního Ĝádu mohou být provedeny pouze
písemnou formou a pĜed nabytím jejich úþinnosti budou s nimi seznámeni všichni
zamČstnanci školy a zákonní zástupci dČtí.
Zákonní zástupci a zamČstnanci školy jsou povinni seznámit se a dodržovat ustanovení
tohoto Školního Ĝádu.
/§22 odst.1, písm.b/, §30 ost.3 školského zákona/
V PĜílepích 31.8.2019

Zdenka ChmelaĜová
ěeditelka školy
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