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ČL. I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Ředitelka mateřské školy Praha – Radotín, nám. Osvoboditelů 1367, Praha 5, příspěvková organizace v souladu
s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich
zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných ve výše uvedené mateřské
škole.
Školní řád je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy.
Školní řád je zpracován v souladu se zdola uvedenými právními dokumenty, které souvisejí s veškerými procesy
školy.
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 Vyhláška 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 Občanský zákoník 89/2012 Sb.
 Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění o Úmluva o právech dítěte, v platném
znění
 Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

ČL. II
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní
vzdělávací program (ŠVP)
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
 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek
uplatněných na mateřské škole.
1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1
školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními
Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Vyhláška o předškolním vzdělávání“)
Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat
náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Usilovat o tělesnou, duševní i společenskou
pohodu dětí.

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 a poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném
ve školském zákoně
 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
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2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte:
 poskytování ochrany společnosti, v níž žije (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 společnosti (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 na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo
dostávat i projevovat lásku).
 právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo na volný čas a hru, 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 na svobodu jednat a žít svým vlastním
způsobem).
2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Povinnosti dětí
 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
případně dalších zaměstnanců školy
 chovat se slušně k dospělým a k ostatním dětem školy o chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani
jiných osob, vyvarovat se násilí a projevů agresivity
 nepoužívat neslušné výrazy ve slovním projevu
 nepoškozovat majetek školy ani ostatních dětí.

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
Zákonní zástupci mají právo
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících
se vzdělávání dětí.

5. Povinnosti zákonných zástupců
5.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni
 zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě
upravené (MŠ má právo upozornit na nedostatky a v případě potřeby kontaktovat OSPOD)
 na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se
vzdělávání dítěte (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona)
 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
 oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 hradit úplatu za předškolní vzdělávání (dle § 123 školského zákona) a školské služby (stravování) ve
stanoveném termínu
5.2 Rodiče mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání
vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole.

ČL. III
ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
6. Přijímací řízení
6.1 Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Přijímací řízení
k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín přijímacího řízení stanoví po
dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy a současně informuje veřejnost způsobem v místě obvyklým, tj.
vyvěšením na nástěnkách v MŠ, na vývěskách MČ Praha 16, na internetových stránkách MČ Praha 16 a na
internetových stránkách mateřské školy www.msradotin.cz
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6.2 Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od dvou let.
6.3 Ředitelka školy stanoví kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v dané MŠ.
6.4 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (povinná předškolní docházka dle § 34 školského zákona).
6.5 Zákonný zástupce přihlašuje dítě k docházce do mateřské školy prostřednictvím vyplněné Žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a tiskopis evidenčního listu
jsou k dispozici na internetových stránkách MŠ nebo je zákonní zástupci obdrží v den zápisu v MŠ.
6.6 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 (dle § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). To se nevztahuje na děti s povinností předškolního vzdělávání
6.7 O přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, která zveřejní do 30 dnů po podání
žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání seznam přijatých dětí vedených pod registračním číslem na
místě obvyklém (vývěska MŠ, internetové stránky MŠ). Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
rodiče nedostávají. Mají však možnost toto rozhodnutí si vyžádat u ředitelky školy. Ředitelka školy při přijímání děti
postupuje dle zveřejněných „kritérií o přijímacím řízení pro daný školní rok“.
6.8 O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
6.9 Ředitelka školy přijímá děti zpravidla na dobu neurčitou. Ve výjimečných případech může rozhodnout o přijetí
na zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude
dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy.
6.10 Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

7. Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)
7.1 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR
pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle
než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým
mentálním postižením.
7.2 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k
povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a).
7.3 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Začátek vzdělávání
je stanoven od 8.00 – 12.00 hodin denně (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.) Tato povinnost není dána ve dnech
připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách
vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není
předchozí větou dotčeno (§34a odst.3).

8. Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a stravování
8.1 Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit a doložit důvody předem známé nepřítomnosti dítěte. Není-li
nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
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8.2 Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dětí osobně pedagogům ve třídě, nebo telefonicky na mobilní
telefony jednotlivých tříd. Telefonní čísla mobilních telefonů jsou vyvěšena v šatnách dětí a jsou uvedena na
webových stránkách školy.
8.3. Třídní učitelka eviduje docházku dětí ve své třídě do docházkových listů.

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání
8.4 Nepřítomnost dítěte v mateřské škole omlouvá zákonný zástupce dítěte.
8.5 Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. (dle
§34a odst.4) školského zákona) Zákonný zástupce je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku
nepřítomnosti (nejlépe neprodleně).
8.6 Třídní učitelka eviduje docházku dětí ve své třídě do docházkových listů. V případě neomluvené absence nebo
zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
8.7 Delší neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván
doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte
orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
8.8 V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost
dítěte ještě ten den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky na čísle příslušné třídy (telefonní kontakt je
vyvěšen na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd).
8.9 O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti,
podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, SMS zprávou, emailem.
8.8 V době vedlejších a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a, odst.3)
školského zákona.)
8.9 Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou, e-mailem: ms.radotin@seznam.cz

9. Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání (§34a odst.5 školského zákona)
Zákonný zástupce může pro dítě v odůvodněných případech zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
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 ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle § 47 a 48 a) školského
zákona,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky
dle § 38 a) školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písmene b) nebo c)
tohoto článku, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým
začíná povinnost předškolního vzdělávání.

10. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
Dětem se specifickými potřebami je věnována zvýšená péče dle jejich potřeb, ale také možností učitelek a s
ohledem na ostatní děti ve třídě. Učitelky spolupracují intenzivněji s rodiči. Dle vzniklých situací škola doporučuje
případnou návštěvu odborníka pro posouzení pokroků dítěte, případně doporučí rodičům návštěvu speciálního
pedagogického centra. Vývoj dětí se SVP je sledován v jednotlivých oblastech a činnosti nastaveny tak, aby i tyto
děti zažívaly úspěch a radost z toho, co se jim povedlo. Bližší specifikace ve RVP PV a ve vyhlášce 27/ 2016 Sb.
V případě přiděleného asistenta pedagoga k určitému dítěti učitelky s tímto asistentem spolupracují.
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11. Individuální vzdělávání dítěte (§ 34 b) školský zák.)
11.1 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 (do konce května). V průběhu školního roku lze
plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním
vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
11.2 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte,
rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále uvedení období, ve kterém
má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34 b) odst. 2 školského zákona.
11.3 Ředitel školy pak doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.
11.4 Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému
zástupci další postup při vzdělávání.
Ověřování bude probíhat ve škole za přítomnosti ředitelky školy a její zástupkyně. Bude se konat v období od 3. do
4. měsíce od začátku školního roku nebo od zahájení individuálního vzdělávání dítěte v termínu stanoveném
školou po domluvě se zákonným zástupcem dítěte při zahájení individuálního vzdělávání dítěte.
Termín pro ověřování je stanoven na 3. pondělí v měsíci listopadu. V případě zákonným zástupcem omluvené
neúčasti dítěte na ověřování je náhradní termín je stanoven na 1. pondělí v měsíci prosinci.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
11.5 Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u
ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního
vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.
Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte jej nelze opětovně individuálně vzdělávat.
11.6 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních
kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž
bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

12. Vzdělávání dětí mladších 3 let
RVP PV umožňuje vzdělávání dětí již od dvou let. Vzdělávání těchto dětí se řídí ŠVP, podmínky pro jejich
vzdělávání jsou přiměřené věku.
Předpoklady dětí 2-3 letých pro přijetí do MŠ:
Základním předpokladem úspěšné docházky těchto dětí do MŠ je jejich emoční připravenost na prostředí mateřské
školy a zvládání základních hygienických návyků. Pokud dítě nesplňuje tyto požadavky, nemůže být zařazeno do
docházky do MŠ

13. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole
13.1. Správní řízení - rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, a to po předchozím písemném
upozornění zákonného zástupce dítěte, 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 ředitelka školy po konzultaci a schválení lékařem
nebo školským poradenským zařízením
 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.
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13.2 Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
13.3 Dětem s povinným předškolním vzdělávání nelze ukončit docházku do mateřské školy.

14. Evidence dítěte
13.1 Při nástupu dítěte do MŠ zkontrolují zákonní zástupci u třídního pedagoga vyplněný a podpisem stvrzený
Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, datum a místo narození, státní
občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, (u rozvedených rodičů číslo
rozsudku a komu je dítě svěřeno do péče), informace o sourozencích, místo trvalého pobytu, adresa pro
doručování písemností, telefonické spojení, e-mailová adresa.
Pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky. Bude v evidenčním listu uvedeno číslo rozhodnutí odkladu
a školní rok, pro který je odklad udělen.
13.2 Potvrzení o pravidelném očkování vydané pediatrem, a to před nástupem nebo v době zápisu dítěte do
mateřské školy. Bez tohoto potvrzení nelze dítě do MŠ přijmout. Vyjma dětí s povinností předškolní docházky.
13.3 Rodiče nahlásí mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a
telefon, změny zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na další vzdělávání dítěte v MŠ).
13.4 Veškeré Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány
státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Provoz školy
14.1
Provoz mateřské školy probíhá v době od 6.30 do 17.00 hodin (včetně provozu o prázdninách).
14.2
Provoz mateřské školy bývá obvykle po dohodě se zřizovatelem přerušený v měsíci červenci a srpnu ve třech
mateřských školách. Jedna mateřská škola zajišťuje provoz vždy. Omezení nebo přerušení provozu mateřské
školy oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.
14.3
Během školního roku může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem navrhnout i jiný termín omezení provozu
mateřské školy, a to zejména z důvodu neekonomického provozu, např. v době svátků, vedlejších prázdnin nebo
jiných výjimečných dnů v roce. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí
vždy předem.
14.4 Zabezpečení budovy: z bezpečnostních důvodů je MŠ UZAMČENA. Každý vchod je vybaven videozvonkem.
Každá třída má vlastní zvonek u vchodových dveří. Hlavní vchod pro zaměstnance a pro případné návštěvy je
uzamčen. Pro vstup do budovy je nutno zvonit na zvonek u hlavních dveří.
14.5 Informaci o přerušení nebo omezení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu zveřejní ředitelka MŠ nejméně 2
měsíce předem po projednání se zřizovatelem na přístupném místě. Současně zveřejní i informaci o úplatě za
předškolní vzdělávání v těchto měsících (popř. informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době
omezení nebo přerušení provozu v jiném předškolním zařízení). O přerušení během školního roku (po souhlasu
zřizovatele) informuje ředitelka zákonné zástupce v co nejkratší možné době.
14.6 Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách ve vstupní
chodbě v dětských šatnách nebo na internetových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům
pravidelně sledovat nástěnky.
14.7 Osobní věci dětí je vhodné označit značkou nebo podepsat – zvláště u malých dětí - (pyžamo, přezůvky,
oblečení pro pobyt venku, tepláky, punčochové kalhoty, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Předejdete tak
záměně osobních věcí.
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14.8 Doporučujeme, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku (je třeba brát zřetel na
samostatnost dítěte při oblékání). Oblečení je uloženo v šatně na místě označeném značkou dítěte. Doporučujeme
dát dětem do tašky náhradního oblečení (tričko, ponožky, spodní prádlo).
Jako přezůvky do MŠ nejsou vhodné pantofle. Doporučujeme látkové bačkory s gumovou podrážkou, nebo jinou
obuv (např. sandály), která drží dětem pevně na noze a neklouže na linu.
14.9 Před odpočinkem si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, pastu na zuby a kelímek na vodu,
který zajišťuje škola. V případě, že si rodič nepřeje u dítěte čištění zubů, je mu toto umožněno.
14.10 Každý pátek si zákonní zástupci odnesou domů pyžamo na vyprání.

15. Vnitřní režim mateřské školy
15.1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím
základním denním režimu:
6:30 - 8:30 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k
předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity,
8:30 - 9:00
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a
zájmovou činnost, dopolední pohybová aktivita, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,
na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se
zaměřením jednotlivých tříd
9:00 – 10:00

svačina, spontánní a řízené činnosti, příprava na pobyt dětí venku

10:00 -12:00 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání
dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se
zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s
okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a
vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
12:00 -12:30

oběd a osobní hygiena dětí

12:30 -14:30 příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi, individuální práce s dětmi s odkladem povinné školní docházky.
14:30 -17:00 osobní hygiena dětí, svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat
na zahradě mateřské školy
17:00

maximální doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci, uzamykání budovy

15.2 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového
programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných
akcí.

ČL. IV
Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla
vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy
16.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte
dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne
způsob a rozsah stravování dítěte po dobu pobytu v mateřské škole.
16.Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět
dohodnout s ředitelkou školy, a to v písemné podobě
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ČL. V
Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské
škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
17.1
Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně
pedagogovi mateřské školy, a to v příslušné třídě, do které dítě dochází, nebo ve třídě, která zahajuje, či ukončuje
provoz. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu mateřské školy, do šatny nebo na chodbu s tím, že dítě dojde do
třídy samo. Mateřská škola nese odpovědnost za bezpečí dítěte až po jeho příchodu do třídy a předání
dítěte učitelce.
17.2
Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagoga mateřské školy přímo ve třídě, do
které dítě dochází, nebo ve třídě, která ukončuje provoz, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené
mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
17.3
Pokud si rodiče, ani jimi určený zástupce nevyzvednou dítě do konce provozní doby, tj. do 17.00 hod.,
pedagogická pracovnice se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky a informovat ředitelku školy,
Pokud nebudou zákonní zástupci dostupní, řídí se pedagogická pracovnice postupem doporučením MŠMT – obrátí
se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti
neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle §43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
17.4
V případě, že je se zákonnými zástupci sjednána individuální délka pobytu dítěte v mateřské škole, bude s nimi i
individuálně dohodnut způsob a čas předávání dítěte.
17.5
Zákonní zástupci dítěte mohou k předávání a vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného
pověření pedagog dítě nevydá nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci!!!
 Pokud bude pověření trvalého charakteru, zákonný zástupce vyplní Pověření k vyzvedávání dítěte - toto
pověření platí na dobu neurčitou – po dobu docházky dítěte do MŠ.
Formuláře jsou k vyžádání u třídních pedagogů. Vyplněný formulář je předkládán ředitelce školy ke
schválení.
 Při jednorázovém vyzvedávání dítěte jinou osobou bude předložen písemný souhlas rodiče a předložen
občanský průkaz vyzvedávajícího
 U rozvedených rodičů bude dítě vydáváno matce a dále na základě písemného rozhodnutí soudu dle
určeného styku
 U rodičů, kde byla určena střídavá péče, bude dítě vydáváno dle rozhodnutí soudu nebo na základě
písemné domluvy obou rodičů.
 Vyzvedávání dítěte sourozencem mladším 18 let bude řešeno individuálně s vedoucí MŠ nebo ředitelkou
školy.
 Učitelka v případě podezření na nekontrolovatelný stav (opilost aj.) zákonného zástupce, nemusí dítě vydat
a má právo zavolat OSPOD nebo městskou policii

ČL. VI
Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jeho vzdělávání
18.1 Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte (§ 884, občanský zákoník 89/2012 Sb.)
18.2 Zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných
podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný ve veřejném
prostoru školy.
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18.3 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a
jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve
třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
18.4 Zákonní zástupci jsou seznamováni s režimem dne. / Každá třída má svůj denní organizační řád (program,
uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny, či aktuálně změněné potřeby dětí.
(viz nástěnky v šatnách). Cílem je rozvíjení aktivit a organizování činností ve prospěch dětí s reflektováním přání
rodičů. Záměrem je prohloubení vzájemného jednotného výchovného působení rodiny a MŠ.
18.5 Zákonný zástupce má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích
v rozvoji a učení. Při předávání dětí se s třídními pedagogy domlouvá na společném postupu při výchově a
vzdělávání jejich dítěte. Zákonný zástupce má právo svými představami o výchově dítěte ovlivňovat působení
pedagogů /nejsou-li v rozporu s obecně závaznými normami, tj. Listinou lidských práv a svobod, Úmluvy o právech
dítěte /.
18.6 Vyskytnou-li se závažnější otázky ve výchově a vzdělávání dětí, mají zákonní zástupci kdykoliv právo vyžádat
si konzultaci s třídními učitelkami, vedoucí učitelkou, ředitelkou školy (po předchozím domluveném termínu).

ČL. VII
Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
19.1 Při nástupu dítěte do mateřské školy sjedná zákonný zástupce dítěte příkaz k úhradě ve svém bankovním
ústavu. Rodiče obdrží od hospodářky školy přidělený variabilní symbol a celkovou částku.
Ve zcela výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou školy zaplatit úplatu v hotovosti u hospodářky mateřské
školy.
19.2 Platnost je neměnná po celou dobu daného školního roku od 1. 9. – 31. 8. Výši úplaty za předškolní
vzdělávání na další školní rok zveřejní ředitelka MŠ do 30. 6. končícího školního roku, viz. směrnice “Stanovení
úplaty za vzdělávání“.
19.3 Výše částky k úhradě zahrnuje školné na daný měsíc. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne
kalendářního měsíce.
Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady
úplaty
19.4 V posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše jednoho roku mateřská škola poskytuje vzdělávání
bezúplatně.
19.5 Osvobozen od úplaty bude:
 zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně)
V okamžiku, kdy zákonnému zástupci zanikne nárok na sociální příplatek, je povinen tuto skutečnost nahlásit
ředitelce školy a následně hradit úplatu za předškolní vzdělávání.

Čl. VIII
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
20.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené
části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním
stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé
výživy.
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20.2 Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá
vlastní stravování dětí.
20.3 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku,
oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu
v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.
20.4 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má
dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.
Je-li dítě ve škole přítomno v době jídla, stravuje se VŽDY.

21. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání
21.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího
režimu:
9.00 - 9.15
podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu
12.00 – 12.30
oběd
14.30 – 14.45
podávání odpolední svačiny
21.2 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje,
ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na
častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole
v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
Děti mají možnost donést si nápoj z domova ve vlastní podepsané lahvičce.

22. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti
v mateřské škole
22.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti
zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti kuchařkám nebo vedoucí školní jídelny.
22.2
V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání a
stravování, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pedagog kuchařkám a vyrozumí zákonného zástupce.
Oznámení této nepředvídané situace je možné uskutečnit prostřednictvím telefonu.

ČL. IX
INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ O MIMOŘÁDNÝCH ŠKOLNÍCH A
MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH
23.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení
pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí
prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního
vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatnách nebo na internetových
stránkách školy.
23.2 V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 8.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola
písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci
nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění
pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.
23.3 Při společných akcích škola – děti – rodiče, které pořádá škola na vlastní zahradě, tj. uvnitř areálu školy,
přebírají zodpovědnost za své děti rodiče, a to od okamžiku převzetí dítěte od učitelky až po dobu ukončení akce.
Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce mimo areál školy, odpovědnost za děti po celou dobu akce mají
učitelky.
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23.4 Mateřská škola na základě písemné dohody s rodiči přerušuje vzdělávání dítěte po dobu jeho účasti
v kroužku, do kterého byl rodiči přihlášen. Odpovědnost za děti přebírají lektoři, s kterými je sepsána smlouva o
výuce a pronájmu. Lektoři mají odpovědnost za děti od převzetí dětí od učitelky až do zpětného předání dětí
učitelce.
23.5 Pro zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo vzdělávání stanovila ředitelka MŠ na 1 učitelku počet 20 dětí. V
případě zařazení dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého nebo třetího stupně.

Čl. X
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY
PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,
NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
24. Péče o bezpečnost dětí při vzdělávání
24.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí
pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání
dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.
24.2 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického
pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 26 dětí z běžných tříd, pokud to
charakter pobytu dovoluje.
24.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na
bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná
zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
24.4 Pedagog má právo, v zájmu zachování bezpečnosti dětí, požádat zákonného zástupce o odebrání dětem
nevhodných předmětů (řetízky, nepřiměřené ozdoby oděvů a vlasů, nevhodné hračky, peníze apod.) Pedagogové
vždy posuzují danou situaci individuálně

25. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.
25.1 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.
25.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí,
dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
 přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
o děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
o skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku
skupiny a druhý na jejím konci
o skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
o vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení
vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je
přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
o při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
dvojice dětí na začátku a na konci skupiny používá „zviditelňující“ vesty
 pobyt dětí v přírodě
o využívají se pouze známá bezpečná místa
o pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo,
hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
o při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené
prostranství
o neznámý terén musí být předem prozkoumán pedagogem
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 rozdělávání ohně
o pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola a kterých se účastní i zákonní
zástupci dětí
o jen na místech určených pro rozdělávání ohně
o za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
o v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení
otevřeného ohně
o pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně,
přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý
materiál
o po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně
 sportovní činnosti a pohybové aktivity
o před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných
vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách
areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám
dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při
použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
o pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle
toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 pracovní a výtvarné činnosti
o při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje,
které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji
výhradně pedagogičtí pracovníci školy

26. Péče o zdraví dětí při vzdělávání
26.1 Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Pedagog má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí,
děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ dítě nepřijmout (§ 29, § 30 odst. 2 zák. č. 561/2004
Sb., školský zákon). Ve sporných případech zákonný zástupce předloží vyjádření pediatra o zdravotním stavu
dítěte.
26.2 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte
pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení
jeho činnosti při vzdělávání. V případě výjimečného podání léku, např. kapek na zklidnění kašle, bude lék předán
třídnímu pedagogovi, označen jménem dítěte, dávkováním a podpisem zákonného zástupce.
26.3 Vzhledem k ochraně 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 (§ 7 odst. 3
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
26.4 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění může pedagogický
pracovník požádat zákonného zástupce dítěte o předložení písemného potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je
zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. /v zájmu zdraví ostatních dětí /.
26.5 V případě, že učitelka objeví u dítěte „vši“, zajistí oddělení dítěte od ostatních dětí a tuto skutečnost
neprodleně oznámí zákonnému zástupci dítěte. Rodič je povinen učinit patřičná opatření, aby nedocházelo
k dalšímu šíření. Učitelka má právo dítě nepřijmout, pokud nebude dítě zbaveno i hnid.
26.6 Ve vnějších i vnitřních prostorách škol je zakázáno kouřit a používat alkohol podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami.
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27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
27.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy 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 jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice
seznamování s nebezpečím drogové závislosti, virtuální závislosti (počítače, televize, video)), vandalismu,
kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
27.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské
školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy
mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských
poradenských zařízeních.
27.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem,
mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. XI
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
28.1 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.
28.2 Děti jsou pedagogy vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy. Prokáže-li se úmyslné poškození
majetku školy dítětem, nebo jeho zákonným zástupcem, má ředitelka školy právo konzultovat se zákonnými
zástupci dětí způsob jejich částečné úhrady.

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu
v mateřské škole
29.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení
určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a
převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy
týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.
29.2 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 neprodleně pedagogickému
pracovníkovi školy.

Čl. XII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
30. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci
mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci.
30.1
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí
 dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 řídí se školním řádem mateřské školy
 dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a
s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné úcty a ohleduplnosti, vzájemného
respektu.
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30.2
Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ se podávají ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo
postoupí nadřízeným orgánům.
30.3
Konzultaci s třídní učitelkou, vedoucí učitelkou nebo ředitelkou školy si zákonní zástupci domlouvají na dobu, kdy
učitelka nevykonává výchovnou a vzdělávací činnost s dětmi.

31. Účinnost a platnost školního řádu
31.1 Ke dni 23. 10. 2018 pozbývá platnosti Školní řád ze dne 1. 9. 2017. Tento školní řád nabývá platnosti dnem
podpisu ředitelkou školy.
Školní řád nabývá účinnosti od 24. 10. 2018.
31.2. Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před
nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování
zákonní zástupci dětí.
31.3 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, a to nejpozději do 15
dnů od nabytí jeho platnosti.
31.4
Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
31.5
O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou zveřejnění výtisku
 na informativní třídní schůzce na začátku (v průběhu) školního roku
 na informačním místě pro rodiče – nástěnka v šatnách dětí
 na internetových stránkách školy.

Seznámení se školním řádem na pedagogické radě 11. listopadu 2018.

V Praze dne 24. října 2018

Mgr. Věra Rohlíková
ředitelka školy
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