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I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKU PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří 

optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně 

kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání. 

Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje 

vzájemné výchovně-vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. 

 

1.  Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

1.1. Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má právo 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj 

jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole 

 

1.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv  

    a Úmluva o právech dítěte. 

 

1.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního 

řádu. 

 

 

2. Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

2.1. Dítě má povinnost:  

a) Respektovat, dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se v nezbytné míře 

omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ školní řád, vnitřní organizační 

řád. 

b) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byly seznámeny.  

c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem mateřské školy.  

d) Slušným způsobem vyjadřovat své mínění a názory a chovat se tak, aby neohrozily 

zdraví svoje, ani jiných osob.  

e) Nepoškozovat majetek školy, zaměstnanců školy ani majetek jiných dětí, případné 

škody jsou povinni zákonní zástupci uhradit.  



f) Řídit se časovým režimem otevírání budovy školy. Z bezpečnostních důvodů 

neopouští budovu MŠ bez vědomí učitelky.  

g) Každý i drobný úraz hlásit bez zbytečného odkladu paní učitelce nebo jinému 

zaměstnanci školy 

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

 

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále 

jen“zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí 

ve vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

 

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti 

k jejich výkonu jsou uvedeny v článku „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných 

zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců 

s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu. 

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců 

 

4.1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni 

a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy, nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a 

případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem. 

 

4.2. Povinnosti zákonných zástupců při jejich pobytu v MŠ 

a) Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole pouze v době provozu a jen po dobu 

nezbytně nutnou k předání dítěte.  

b) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 

skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 

c) Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání 

alkoholu, užívání, distribuce nebo přechovávání návykových látek a současně platí 

zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. 

d) Ve všech prostorách školy platí zákaz používání nepovolených elektrických 

spotřebičů a odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou 

určena. 

e)  Osoby, které zjistí porušování školního řádu, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost 

vedení školy. 

 

 

 



II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI  

VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  A  PRAVIDLA  VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ ZÁKONNÝCH  

ZÁSTUPCŮ  S PEDAGOGICKÝMI  PRACOVNÍKY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
 

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 

 

5.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka 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 se zákonnými zástupci dítěte způsob a 

rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole 

 

5.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno 

tuto změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou mateřské školy. 

 

6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání 

v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

 

6.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po 

jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. 

 

6.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického 

pracovníka mateřské školy přímo ve třídě nebo na zahradě mateřské školy a to v době 

určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.  

 

6.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu 

v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho 

předávání po ukončení vzdělávání. 

 

6.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 

vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte 

předají zákonní zástupci vedoucí učitelce mateřské školy. 

 

6.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický 

pracovník 

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 

b) informuje telefonicky vedoucí učitelku mateřské školy, 

c) podle §5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba 

vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy 

je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno 

posuzovat jako nařízenou práci přesčas. S dítětem setrvává na území mateřské 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

 

7. Organizace školního roku 

 

a) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které 

v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 

roky věku. V druhém děti, které ve stejném období dovršily 5 let věku. Ve třetím 

ročníku děti, které v již uvedeném období dovršily 6 let věku a děti, kterým byl 

povolen odklad povinné školní docházky. 

b) I. třída mateřské školy se naplňuje do počtu 25 dětí – „Berušky“. 

c) II. třída mateřské školy se naplňuje do počtu 25 dětí – „Motýli“. 

d) školní rok začíná1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

 

7.1. Organizace dne v mateřské škole 

 

6:30 – 7:00   děti se scházejí ve třídě „Berušek“ 

 

7:00 otevírá se třída„Motýlků“, v obou třídách volné hry podle zájmu dětí, 

didakticky zacílené skupinové činnosti individuální péče apod. 

 

8:30 – 9:30             ranní cvičení, hygiena, svačina 

 

9:30 – 10:00  chvilka řízených činností   

 

10:00 – 12:00  hygiena, převlékání, pobyt venku 

 

12:00 – 12:20  převlékání, hygiena, oběd 

 

12:20 – 14:15  hygiena, odpočinek, četba, poslech hudby, klidné hry  

 

14:15 – 14:45  hygiena, svačina 

 

14:45 – 16:00  zájmové činnosti a hry v obou třídách, dle počasí pobyt venku 

 

16:00   uzavřena třída „Berušek“, přesun dětí do třídy „Motýlků“ 

 

16:30   ukončení provozu a uzavření MŠ 

 

 

8. Přijímání dítěte do mateřské školy 

 

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

od 2 let věku.  

 

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

následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. 

 



8.3 Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je 

způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy). 

 

 8.4 Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna 

současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. 

 

9. Povinné předškolní vzdělávání 

 

9.1 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v 

kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud 

nepřihlásí zákonní zástupci dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku 

podle § 182a školského zákona. 

  

9.2 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole - 

Mateřská škola Markova, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu 

nebo pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

9.3 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven 

na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanovil ředitel školy na 8.00 hod. 

 

9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání. 

 

 

10. Individuální vzdělávání dítěte 

 

10.1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání formou 

individuálního vzdělávání převážnou část roku, 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. Plnění povinnosti 

předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i 

v průběhu školního roku. 

 



10.2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

     a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,  

         v případě cizince místo pobytu dítěte 

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

     c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

10.3. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má 

být dítě vzděláváno dle ŠVP PV. 

 

10.4. Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

    - způsob ověření (rozhovor, portfolio dítěte, formou didaktických her a pracovních listů) 

    - termíny ověření, včetně náhradních termínů (1. listopadu – 20. prosince) 

 

10.5.  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.  

 

10.6. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce 

dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení 

individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

 

10.7 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. 

 

 

11.  Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel mateřské 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).  

 

Učitelka 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. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

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

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí 



poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 

zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.  

Ředitel školy určí učitelku mateřské školy odpovědnou 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 1x 

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 ukončení pouze projedná. 

 

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. 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Mateřská škola zajišťuje podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let: 

- dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 

- dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí 

- vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí 

- podmínky pro adaptaci dětí v souladu s jeho individuálními potřebami 

- umožňuje dítěti používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty 

- realizace činností v menších skupinkách či individuálně, podle potřeb a volby dětí 

 

 

12. Přijímací řízení 

 

12.1. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínu, který vypisuje 

ředitel školy, v tom kalendářním roce, ve které následující školní rok začíná. Děti mohou být 

přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí. 

 

12.2. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Přihlášku dítěte 

do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole, stáhnout na webových stránkách školy. 

Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku vrátí v daném termínu zpět do MŠ. 

Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 



 

12.3. Do mateřské školy se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let se 

zvládnutými hygienickými návyky. Do mateřské školy se mohou zařazovat i děti zdravotně 

postižené (po projednání s odborným lékařem). Rozhodnutí o přijetí může být i na dobu 

určitou – zkušební dobu 3 měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do 

jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy. 

 

12.4. 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. 

 

12.5. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do MŠ, vyzvednou 

si informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní 

termín dítěte do mateřské školy. 

 

12.6. Ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci 

dítěte ukončit docházku do mateřské školy jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny, 

- zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ, 

- zákonný zástupce opakovaně (tedy již podruhé) neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, 

nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný 

termín úhrady, 

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

zařízení. 

 

 

13.  Platby v mateřské škole 

 

13.1.  Úplata za předškolní vzdělávání 

Za dítě se platí úplata za předškolní vzdělávání - školné:  

měsíčně 600,- Kč na účet ZŠ Kukleny (č.ú.78-754 854 0207/0100). 

Ročně 11 plateb, úplatu neplatí předškoláci. Děti s OŠD nemají povinnost hradit úplatu za 

předškolní vzdělávání. 

13.2.  Úhrada platby za stravování dětí  

Platba probíhá na účet školní jídelny (č.ú.27 – 320540217/0100) v určený termín, dle pokynů 

vedoucí školní jídelny pí.Voňkové – ZŠ Kukleny, tel.495 535 899. 

Strava na následující den musí být odhlášena nebo přihlášena den předem do 9,15 hodin. 

Strava se odhlašuje osobně v MŠ u učitelky, nebo telefonicky na mobilním čísle 724 063 343. 

Vyzvednout stravu v 1. den nepřítomnosti dítěte je možné od 11,00 do 11,30 do vlastního 

jídlonosiče. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada. Jídelní 

lístek je zveřejněn na nástěnce v MŠ a webu ZŠ.   

 

 

14. Evidence dítěte 

 

9.1. Rodiče předají do mateřské školy vyplněný 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 pobytu a adresa pro doručování 

písemností, telefonní spojení. 



 

9.2. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména 

místo trvalého pobytu a telefon). 

 

9.3. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

15.  Omlouvání nepřítomnosti  
 

Podmínky pro uvolňování dítěte z výchovně vzdělávacího procesu a omlouvání neúčasti 

dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ s plněním povinné školní docházky, stanoví 

školní řád následovně: 

 

 Absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte. 

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte – písemně nebo 

telefonicky. Po návratu dítěte do MŠ vždy písemně – formulář OMLUVENKA. 

 

 Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte. 

 

 Omluvenku zkontroluje přítomná učitelka. 

 

 Při dlouhodobé absenci známé předem MŠ vyžaduje od rodičů předem písemnou 

omluvu absence (např. rodinné důvody, ozdravné pobyty apod.). 

 

 V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, 

pouze ústně. 

 

 V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od 

lékaře. 

 V případě, že nepřítomnost dítěte nelze předem předvídat, oznámí důvod 

nepřítomnosti zákonný zástupce MŠ neprodleně. 

 

 Pokud tak neučiní, absence se stává neomluvenou, což je považováno za závažné 

porušení školního řádu. 

 

 V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne 100 hodin, ředitel MŠ zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací 

příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 

 

 V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 

zástupci postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o 

zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení 

pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. 
 

 

16. Provoz mateřské školy 

 

16.1. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hod. 



 

16.2. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod, jinak po dohodě s učitelkou 

podle aktuální potřeby rodičů.  

 

16.3. Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se infekční onemocnění, 

rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. 

 

16.4. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti 

břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

 

16.5. Učitelka může požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a 

souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

 

16.6. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách 

v šatně dětí a na webu MŠ. 

 

16.7. V měsíci červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 

stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, 

předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí 

vedoucí učitelka zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. 

 

16.8. Vyzvedávání dítěte ze třídy MŠ je do 16,15 hodin. Odchod z budovy MŠ do 16,30 

hodin. V 16,30 hodin se budova uzamyká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, 

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED 

NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI  

Podmínky upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 20 006/2007-51 

 

17. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

 

17.1. Vedoucí učitelka je povinna zajistit bezpečnost prostřednictvím pedagogů nad dětmi při 

školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných školou. 

 

17.2.  Opatření v průběhu vzdělávací činnosti 

Každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, 

jimi pověřené osoby, nebo jiného pedagoga školy, do doby jejich předání rodičům, 

pověřeným osobám, nebo jinému pedagogovi. 

Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 

Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty, cenné věci, hračky - ztrátu škola nemůže 

hradit. 

Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. 

Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky, či jiné ostré a špičaté pomůcky, 

dále drobné korálky a stavebnice. 

Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na 

případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším 

místě. Před zahájením cvičení musí zkontrolovat, zda je tělovýchovné nářadí v pořádku. 

Při převlékání v šatně vykonává stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na 

pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt ustrojených dětí v šatně. Učitelka neručí za 

případné ušpinění oděvů dětí. 

Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ věnuje učitelka péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává 

rodičům či pověřené osobě pouze na základě písemného zmocnění. 

Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, jichž se účastní. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v Přehledu 

výchovné práce (metodický pokyn BOZP 2005). 

  

17.3. Opatření při pobytu venku 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví 

vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho 

pedagogického pracovníka připadlo nejvýše: 

a) 20 dětí z běžných tříd, 

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 

 

Výjimečně může vedoucí učitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

a) v odstavci 11.3. písmeno a) nejvýše však o 8 dětí,  

b) v odstavci 11.3. písmeno b) nejvýše však o 11 dětí. 

 

17.4. Pokud přesáhne počet dětí 20 a není možné zajistit další pedagogickou pracovnici, 

zůstává učitelka s dětmi na zahradě. Při pobytu dětí na zahradě nedovolí učitelka dětem bez 

dozoru lézt na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též 

samostatné vzdálení do prostoru zahrady, kam sama nevidí a kde nemůže mít o dětech 

přehled. 

 



17.5. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich 

bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, vyhýbá se frekventovaným ulicím, dbá na bezpečné 

přecházení. Průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. 

Používá bezpečnostní vesty pro děti i učitelky. 

 

17.6. Opatření při akcích a výletech 

a) Vedoucí učitelka rozhoduje na základě náročnosti akce o počtu dětí a o určení další 

způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. 

b) V době akce (kurzu, výletu, exkurze) je učitelka vždy přítomna, pomáhá dětem při 

činnostech, doprovází je na WC. 

 

17.7. Opatření k zajištění budovy pro bezpečnost dětí 

Budova MŠ je stále uzamčena bezpečnostními dveřmi, které se otevírají pomocí vchodového 

zvonku a telefonu. Rodič se po zazvonění představí a učitelka otevře bezpečnostní dveře a 

umožní vstup do budovy MŠ. Budova je po ukončení provozu zajištěna bezpečnostním 

zařízení a alarmem. 

 

17.8. Opatření při úrazu 

a) Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli 

úrazu. V případě potřeby zavolají lékařskou pomoc nebo zajistí převoz zraněného do 

zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy 

a zákonného zástupce dítěte 

b) Každý i drobný úraz, bude zaznamenán do knihy úrazů. 

 

18. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

 

a) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti 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 závislosti / např. alkoholismu, kouření, drogy,Virtuální závislosti 

(počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství),vandalismu, 

kriminality a jiných forem násilného chování.Dětem jsou vysvětlována pozitiva 

zdravého životního stylu. 

b) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci mateřské školy pozorování, průzkum a vyhodnocování 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 zařízení. 

c) 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. 
 

 

 

 

 

 

 



V. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

 

- přijímat do mateřské školy pouze zdravé děti v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, 

- odmítnout přijetí dítěte do provozu mateřské školy hlavně s infekčním onemocněním a 

s příznaky počínajícího nachlazení, onemocnění, 

- projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj 

důsledky, 

 

 

VI. POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

 

- pro pedagogické i provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, 

zákoníkem práce, řádem školy a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými 

pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny, 

- nevodit do areálu MŠ cizí osoby v době pracovní i mimopracovní, 

- při pobytu v prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit 

vedoucí učitelce MŠ, 

- při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem, 

- efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se pracovní náplní, 

- neprodleně oznámit svou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost na pracovišti 

vedoucí učitelce MŠ,   

- podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i 

jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou 

v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o 

povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto provede písemný záznam, který osoba 

pověřená dozorem podepíše (metodický pokyn BOZP 2005). 

 

 

VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

 

      Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě     

poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonným zástupcem dítěte) a 

požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………....                   ………………………………………… 

 

 Mgr. Martin Hušek,     Mgr. Barbora Medveďová, 

ředitel ZŠ a MŠ     vedoucí učitelka MŠ 


