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ŠKOLNÍ ŘÁD - Mateřská škola Na Biřičce 
 

1. Vydání školního řádu 

 

Ředitel školy vydává tento školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“). 

 

2. Cíle předškolního vzdělávání 

 

Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání na základě školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je 

zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a na internetových stránkách školy. Školní vzdělávací 

program upřesňuje zaměření, cíle, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných 

v mateřské škole. 

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání podporuje: 

- rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 

- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém, tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel 

chování dítěte 

- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů 

- vytváří základní předpoklady pro další vzdělávání 

- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy 

- poskytuje speciální pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 

 

3. Přijímací řízení 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. 

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo 

zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na úřední desce školy a 
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vyvěšením informačních plakátů na místech obvyklých. Termín zápisu je stanoven v době od 2. května do 

16. května. Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně 

se zveřejněním termínu a místa zápisu. 

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče 

mohou vyzvednout v mateřské škole. Zápis nových dětí probíhá přímo v mateřské škole, provádí jej 

vedoucí učitelka MŠ a výsledky zápisu předává řediteli školy. Po ukončení zápisu ředitel školy do třiceti 

dnů vystaví písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Nemusí jej však posílat poštou ani předávat 

zákonným zástupcům, pouze na jejich požádání. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ musí být doručeno 

doporučeně poštou do vlastních rukou (nebo předáno osobně) do třiceti dnů od zápisu. Seznam přijatých a 

nepřijatých dětí pod registračními čísly vystavuje vedoucí MŠ na vývěsku školy a na webové stránky 

školy.  

 

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiných MŠ, a to nejvýše na dobu, po 

kterou je jejich MŠ uzavřena. Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni uhradit naší MŠ poměrnou část 

školného.  

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato 

informace bude potvrzena dětským lékařem na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Tato 

podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.  

 

Po informaci o přijetí se rodiče na písemné vyzvání vedoucí učitelky MŠ dostaví hromadně na 

informativní schůzku do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace 

o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské 

školy. 

 

4. Povinné předškolní vzdělávání  

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, 

ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku 

podle § 182a školského zákona. 

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole – Základní škola 

a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu 

nebo pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v 

pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné 

vzdělávání stanovil ředitel školy od 8:15 – 12:15 hodin. 
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Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz 

organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se 

v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. 

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo 

řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a 

školského zákona.  

 

5. Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

 

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat 

doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky, e-mailem do kanceláře školy 

b) písemně učitelkám ve třídě formou zápisu do omluvného sešitu 

c) osobně učitelkám ve třídě. 

 

Učitelka na třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené 

omluvené absence informuje učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při 

zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván 

doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti 

dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

6. Individuální vzdělávání dítěte 

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním 

dítěte, 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. 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizince 

místo pobytu dítěte 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

 

Ředitel školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto 

oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 
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Ředitel školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

- způsob ověření 

- termín ověření: vždy první středu v měsíci prosinec od 10.00 – 12.00, náhradní termín: vždy druhou 

středu v měsíci prosinec od 10.00 – 12.00 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

 

Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte 

u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních 

kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání. 

 

7. Distanční vzdělávání 

Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku. V době uzavření mateřské školy z důvodu 

mimořádných epidemiologických opatření, popř. jiných mimořádných událostí, bude zajištěna distanční 

výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání. 

Na e-mailové adresy zákonných zástupců, případně osobně, budou zasílána rozpracovaná témata, která 

budou zahrnovat – motivační příběh či pohádku, básničku, písničku k tématu a pracovní listy na 

procvičování grafomotoriky, předmatematických představ apod. 

Po znovuotevření mateřské školy přinesou děti plnící povinné předškolní vzdělávání vypracované úkoly 

zpět do mateřské školy a budou zařazeny do portfolia dítěte vedeného v MŠ. 

 

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí 

nadaných 

8.1 Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského 

poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo 

zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).  

 

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace 

a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. 

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) 

doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení 

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 

8.2 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského 

zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci 
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školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení 

ředitele mateřské školy nebo OSPOD.  

 

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským 

zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, 

v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li 

z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou 

potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze 

projedná. 

8.3 Vzdělávání dětí nadaných  

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co 

největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné 

míře i pro vzdělávání dětí nadaných.  

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání 

podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

8.4 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky pro 

vzdělávání dětí od dvou do tří let. Mateřská škola se snaží poskytnout těmto dětem dostatečný prostor pro 

volný pohyb i hru a zároveň zajišťuje dětem bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. Snaží se 

dětem zajistit stálý pravidelný denní režim s dostatkem času na realizaci činností, více klidu a 

individuální péče. Veškeré činnosti učitelky přizpůsobují možnostem a schopnostem dětí, volí vhodné 

metody a formy práce. Zařazují častější opakování činností, nápodobu, situační učení a rituály. Činnosti 

často střídají kvůli kratší době soustředění a největší prostor ponechávají hře a pohybovým aktivitám. 

 

9. Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání je stanoveno: 

- vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku 

- ostatní děti přijaté k předškolnímu vzdělávání, jejichž věk odpovídá 1. a 2. ročníku podle ustanovení § 1 

odst. 7 vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, úplatu hradí 

- úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 600,-Kč měsíčně (Vyhláška č. 43/2006 Sb.)  

- osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá příspěvek v hmotné nouzi, nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (Vyhláška č. 43/2006 Sb.) 

- rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném 

formuláři a prokážou tuto skutečnost potvrzením od příslušného úřadu 



7 

 

- o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, § 164, odst.1, písm. a) 

školského zákona) 

- úplatu za předškolní vzdělávání je možno provést příkazem z účtu nebo v hotovosti na přepážce KB na 

účet Základní školy a Mateřské školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 146. Číslo účtu je 27-

1993230277/0100. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.  

- úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce 

 

Úhrada školného v době hlavních prázdnin činí celkem 600,- Kč za oba prázdninové měsíce. Platí i pro 

děti, které jsou na celou dobu hlavních prázdnin odhlášeny. Způsob platby je dán platným pokynem 

o úplatě za předškolní vzdělávání. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče 

povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.  

- výše stravného je stanovena v platném vnitřním řádu školní jídelny 

- stravné se vybírá v souladu s platným vnitřním řádem školní jídelny 

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu 

mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské 

školy v souladu s § 35 odst. 1, písm. d). 

 

10. Evidence dítěte 

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: 

jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení 

zákonného zástupce, místo trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. 

 

Rodiče nahlásí každou změnu ve výše uvedených údajích. 

 

S nařízením GDPR se informace o dětech, vedené ve školní matrice, shromažďují v rozsahu nutném pro 

plnění zákonem uložených povinností (nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci) a pouze osobní údaje 

nutné pro splnění účelu. 

Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu.  

 

11. Ukončení docházky 

 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění 

zástupce dítěte, jestliže: 

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve 

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 

dva týdny. 

- zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád). 

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení. 
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Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. 

 

12. Provoz mateřské školy 

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu. 

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Mateřská škola slouží rodičům i o prázdninách, provoz 

bývá obvykle přerušen na 6 týdnů o hlavních prázdninách a mezi vánočními svátky se MŠ řídí zájmem 

rodičů. 

 

Děti přicházejí do MŠ zpravidla do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby 

rodičů. 

Zabezpečení budovy - v 8.30 školnice z bezpečnostních důvodů MŠ uzamyká. MŠ je uzamčena též 

v době odpočinku od 12:30 do 14.30 hodin. V době uzavření mateřské školy je zajištěna bezpečnost 

budovy alarmem. 

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den v průběhu dopoledne telefonicky nebo osobně. Na následující dny se 

děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. Ve školní jídelně je nutno odhlásit nebo přihlásit oběd nejpozději 

do 11 hod. předcházejícího dne. V první den nemoci si rodiče mohou vyzvednout nahlášený oběd od 

11.20 do 11.40 hod. v budově MŠ. 

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost 

neprodleně mateřské škole ohlásí. 

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče 

telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od rodičů nebo jimi pověřených 

zástupců až do doby, kdy je opět osobně rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají 

zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. 

 

Informace o dění a připravovaných akcích jsou vždy oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. 

Doporučujeme rodičům pravidelně tyto nástěnky sledovat. 

 

V areálu MŠ se z bezpečnostních důvodů zakazuje jezdit na kole a vstupovat do areálu se psy. Z těchto 

důvodů je nutné zavírat vstupní branku. 

 

12.1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním 

denním režimu. 
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Denní režim I. třídy: 

 

  6:30 –  8:30 Scházení dětí – adaptace, ranní hry a činnosti dle volby a přání dětí 

Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně 

Úklid 

Komunitní kruh 

  8:30 –  9:00 Ranní cvičení 

Hygiena 

Svačina  

  9:00 –  9:30 Řízené činnosti 

  9:30 – 11:30 Pobyt venku 

Hygiena  

 11:30 – 12:00  Oběd  

 12:00 – 14:00 Hygiena 

Četba, odpočinek 

 14:00 – 14:30 Hygiena  

Svačina  

 14:30 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených 

činností) 

Odchod dětí domů 

 

Denní režim II. třídy:  

 

  6:30 –  8:30 Scházení dětí – adaptace, ranní hry a činnosti dle volby a přání dětí 

Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně 

Úklid 

Komunitní kruh 

  8:30 –  9:15 Ranní cvičení 

Hygiena 

Svačina  

  9:15 –  9:45 Řízené činnosti 

Práce v centrech 

  9:45 – 11:45 Pobyt venku 

 11:45 – 12:15  Hygiena 

Oběd  

 12:15 – 14:00 Hygiena 

Četba, odpočinek 

 14:00 – 14:20 Hygiena  

Svačina  

 14:20 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených 

činností) 

Odchod dětí domů 

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení apod.).  
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Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný 

vítr, déšť, znečištěné ovzduší, pocitová teplota nižší než -10°C. 

 

13. Práva rodičů 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. 

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 

 

Rodiče mají právo: 

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, 

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě, 

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo s vedoucí učitelkou MŠ v době 

k tomu určené (po domluvě), 

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školky,  

- pomáhat různým způsobem MŠ, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, 

- projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo vedoucí učitelce MŠ, 

- požádat o individuální úpravu pravidel, stanovených ve školním řádu MŠ,  

- žádat informace o svém dítěti v čase tomu určeném (po domluvě) 

 

14. Povinnosti rodičů 

 

Rodiče jsou povinni: 

- Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) 

- oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí) 

- hlásit veškeré změny týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření 

dítěte do péče, telefonní kontakt, atd.) 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání (přivádět do MŠ dítě zdravé) 

- na vyzvání vedoucí učitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte 

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školským řádem 

- řídit se školským řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat vnitřní předpisy školy 

- provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel 

- zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ 

Přivítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. 

Pokud bude rodič porušovat závažným způsobem školní řád, např. opakovaně narušovat provoz MŠ 

(pozdě vyzvedávat dítě z MŠ po ukončení provozu), může ředitel školy ukončit docházku dítěte do 

mateřské školy. 
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15. Práva dítěte 

 

Dítě má právo: 

- aby mu byla v mateřské škole poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské 

pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit), 

- být respektováno jako jedinec ve třídě (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na 

respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny), 

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to 

neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost 

a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …), 

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst 

ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na 

rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …), 

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se 

s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován jednat a žít svým vlastním 

způsobem, …). 

- účastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav 

- při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte 

dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup). 

Při vzdělávání mají dále všechny děti v mateřské škole práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a 

svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.  

Pokud je v mateřské škole vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel školy podmínky 

odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

 

16. Povinnosti dítěte 

 

Dítě má povinnost: 

- dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ 

- dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců MŠ 

- šetrně zacházet s hračkami, knihami 

- vyvarovat se nebezpečí, o kterém jsou opakovaně poučovány (chůze po schodech, chování v umývárně 

na kluzké dlažbě, chování mimo areál MŠ, na zahradě MŠ apod.) 

- vzájemně si pomáhat a neubližovat si 

- dodržovat osobní hygienu 

- oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání a potřeby 

 

17. Práva a povinnosti učitelů 

 

Učitel přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze 

strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech 

pro naplnění vzdělávacích cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich dotazy 

a připomínky profesionálním a taktním způsobem. 
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Vedoucí učitelka MŠ organizuje 2x – 3x ročně třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí 

informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě 

nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením školy, a to zejména 

z provozních důvodů. 

 

18. Pravomoci ředitele školy 

 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím upozornění zástupce dítěte, 

jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 

dva týdny 

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

(neplacení stravného, školného, pozdní vyzvedávání dítěte) 

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení 

 

19. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. 

 

Počty dětí v jedné třídě mateřské školy se naplňují do počtu 25 dětí na základě povolení výjimky z počtu 

dětí na třídě. 

 

Učitelka vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel osobně převezme od jeho zákonného 

zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel osobně předá jeho zákonnému zástupci nebo 

jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného 

zákonným zástupcem dítěte.  

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví vedoucí učitelka MŠ počet 

učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Ve třídě, kde se vzdělávají děti 

do tří let nejvýše 12 dětí na jednu učitelku mateřské školy. 

 

Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních nebo při pobytu dětí 

v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího učitele, 

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 zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí vedoucí učitelka MŠ počet učitelů tak, 

aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

 

Při vzdělávání dětí dodržují učitelé pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro 

tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.  
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Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, 

dodržují učitelé i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, 

zejména směrnici k výletům, školám v přírodě a BOZP: 

- při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se učitelé řídí pravidly 

silničního provozu, první a poslední dvojici dětí učitel zajistí reflexní vesty, při přecházení vozovky 

použije pedagog výstražný terč 

- pobyt dětí v přírodě – využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily 

vymezené prostranství, učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostory a odstraní nebezpečné předměty 

a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.) 

- sportovní činnosti a pohybové aktivity – před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které 

probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy MŠ nebo probíhají ve 

venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují učitelé, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně 

připraveny 

 

Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a 

jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. 

 

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné 

lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je také 

zodpovědná za ohlášení úrazu vedoucí učitelce MŠ a zapsání do Knihy úrazů. 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávacích činnostech, které s nimi přímo 

souvisejí, tedy v době od vstupu dítěte do prostor školy až do odchodu z nich. 

Školním úrazem je také úraz, který se stal dítěti při akcích konaných mimo areál MŠ, organizovaných 

školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, 

výletech, exkurzích. 

 

Učitelé a zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Jsou také povinni dbát, 

aby děti do MŠ nenosily předměty, které by mohly úraz dětí zapříčinit. 

 

20.  Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

 

 V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku 

seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislostí (počítače, 

televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného 

chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

  

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy 

monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídách s cílem řešit případné nežádoucí formy vztahů mezi 

dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských 

poradenských zařízení. 

 

 Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že dítě je týráno nebo zanedbáváno. 

 

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.  
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21.  Podmínky zacházení s majetkem 

21.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují učitelé mateřské školy, aby děti zacházely šetrně 

s učebními pomůckami, hračkami a jinými vzdělávacími potřebami, nepoškozovaly ostatní majetek 

mateřské školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a 

požadována oprava. 

21.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu 

v mateřské škole 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a do 

oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce ve třídě, pro převzetí dítěte a převlečení do 

šatů, ve kterých dítě do mateřské školy přišlo a po dobu jednání s učitelkami mateřské školy.  

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost 

učitelkám mateřské školy. 

 

V případě, že dítě přinese jakoukoli věc z MŠ, která mu nepatří domů, jsou rodiče povinni tuto věc vrátit. 

21.3 Zabezpečení budovy MŠ 

Prostory mateřské školy jsou zabezpečeny přístupovým kódem k brance, se kterým jsou obeznámeni 

pouze zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu, popřípadě jimi pověřené osoby pro 

vyzvedávání dětí. Budova mateřské školy je volně přístupna pouze v době stanovené pro přijímání a 

vyzvedávání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 

důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.  

 

Závěrečné ustanovení 

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance 

školy. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 je tento řád zveřejněn následujícím způsobem: 

Pro rodiče vyvěšením na chodbě MŠ. 

Pro pedagogické a provozní zaměstnance v ředitelně MŠ. 

 

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 31. 08. 2020 

Školní řád nabývá platnosti dne 01. 09. 2020 

Školní řád nabývá účinnosti dne 01. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Petr Cvrček 

          ředitel školy 


