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Školní řád je vydán v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi 

dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. 

 

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A 

VZDĚLÁVÁNÍ 
1.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a 

školní vzdělávací program 

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“): 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního 

vzdělávání, 

g) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými 

právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.  

 

1.2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo: 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, 

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 i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.  

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod, 

Úmluva o právech dítěte. 

 

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

 

1.3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

 

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 týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, 

na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání dětí. 
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Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich 

výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců 

při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými 

pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu. 

 

1.4. Nakládání s osobními údaji zaměstnanců, dětí a zákonných zástupců 

 

a) Základní škola a Mateřská škola U Lesa, okres Karviná, příspěvková organizace, dále jen 

„škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy 

údajů: Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo 

dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého 

pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince 

nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České 

republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum 

zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; 

vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje 

o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených 

v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti 

ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o opravné zkoušce, 

b) Pro získání dalších potřebných osobních údajů je získáván souhlas subjektu údajů nebo 

zákonných zástupců. 

c) škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu 

pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných 

právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně 

předávání OÚ do jiných států. 

 

 

1.5. Povinnosti zákonných zástupců (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) 

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:  

a) zajistit, aby jejich dítě, které je narozeno před 1. 9. 2014, docházelo řádně do mateřské 

školy a plnilo povinnou předškolní docházku, a to denně nejpozději v 8.00 hod. po dobu 

nejméně 4 hodin se účastnilo vzdělávání., nemůže-li se dítě zúčastnit vzdělávání, doloží 

zákonný zástupce doložit důvody nepřítomnosti žáka v mateřské škole osobně, 

telefonicky, e-mailem).  

b) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, (bez teploty, žaludeční nevolnosti, 

průjmu, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vši a dítě nezraněné – např. 

s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.) a při příchodu 

do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, 

pevné plné papuče s protiskluznou podrážkou), 

c) na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí učitelky se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 

d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

dítěte, při výskytu infekčního onemocnění dítěte neprodleně informovat mateřskou školu, 
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e) informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) 

pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte 

od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada, apod.) 

f) při převzetí dítěte z mateřské školy zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, 

poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby 

opuštění objektu MŠ) informovat pedagoga – na pozdější upozornění či stížnosti nebude 

ze strany mateřské školy brán zřetel, 

g) omlouvat nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

h) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona 

č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje o dítěti pro vedení školní matriky – příjmení, 

bydliště, občanství, zdravotní způsobilosti a zdravotní pojišťovny, ukončení vzdělávání a 

dále údaje o zákonných zástupcích dítěte – místo trvalého bydliště, telef. kontakty), 

i) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné 

j) zákonní zástupci dítěte, popřípadě osoby pověřené, se po předání či vyzvednutí dítěte 

nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí objekt škol 

 

2. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
2.1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem  

c) oznámení rodičů – pověření k vyzvedávání dítěte (předá při nástupu dítěte) 

d) přihlášku ke stravování  

e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

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

kontraindikaci. 

f) souhlas s informacemi 

 

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem 

zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.  

 

 

 

2.2. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy Rozhodnutí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon).  

 

2.3. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 

 

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo 

vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle 

stanovených pravidel. 
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2.4. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

zákonných zástupců 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla 

stanovená v tomto školním řádu, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte 

v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy. 

 

2.5. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a 

lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě 

dalším vzděláváním, může ředitel školy na základě písemného oznámení či žádosti zákonných 

zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.  

 

2.6. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu 

úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitel školy 

rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených 

úplat. 

 

3. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH 

ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH 

VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI 

PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

3.1. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

 

a) přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 

republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní 

příslušníci 

b) cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a 

školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), 

pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, 

osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo 

osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany 

jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 

90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky 

trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 

mezinárodní ochrany 

 

3.2. Povinný rok předškolního vzdělávání 

a) povinný rok předškolní docházky plní děti, které dosáhnou pěti let věku do 31. 8. daného 

roku, 

b) povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 

c) povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, vždy od 8. 00 hodin 

do 12.00 hodin (v uvedenou dobu je dítě přítomno ve třídě), 

d) povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 

školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách, 
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zákonní zástupci jsou o termínech prázdnin informováni na třídní schůzce na začátku 

školního roku nebo je najdou na webových stránkách msmt.cz, 

e) zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit neplánovanou nepřítomnost dítěte 

ve vzdělávání z důvodu nemoci nebo závažných rodinných důvodů neprodleně, 

nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti, a to telefonicky, formou SMS (pokud je to 

možné) nebo osobně (formu omluvy volí zákonný zástupce), po návratu dítěte do školy 

omluví jeho nepřítomnost písemně v omluvném listě dítěte, 

f) v odůvodněných případech má škola právo vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte, které 

plní povinný rok předškolní docházky, potvrzením ošetřujícího lékaře, 

g) pro odhlášení stravy je nutné odhlášení dítěte v daný den do 7. 30 hodin, 

h) na základě předem projednané žádosti zákonných zástupců může být dítě, které plní 

povinný rok předškolního vzdělávání, uvolněno na část dne nebo na celý den povinné 

docházky učitelem MŠ ve třídě, z důvodu plánovaného vyšetření u lékaře, návštěvy 

logopeda nebo ze závažných rodinných důvodů (zápisem do omluvného listu), 

doporučujeme plánovat vyšetření dětí či návštěvy logopeda mimo dobu povinné 

docházky, 

i) na základě předem projednané žádosti zákonných zástupců může být dítě, které plní 

povinný rok předškolního vzdělávání, uvolněno vedoucí učitelkou MŠ na více dní 

z povinné docházky z důvodu ozdravného pobytu nebo závažných rodinných důvodů, 

j) povinný rok předškolního vzdělávání může být plněn i formou: 

1. individuálního vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné 

denní docházky dítěte do mateřské školy, 

2. vzděláváním v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného 

stupně základní školy speciální, 

3. vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které 

ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a 

Školského zákona. 

k) zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsoby 

v předešlém bodě, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy, 

 

 

3.3.  Individuální vzdělávání 

a) zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno, má-li být dítě 

individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte 

povinen toto oznámit, 

b) v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání 

nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli 

mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, 

c) oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince 

místo pobytu dítěte, 

d) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální 

vzdělávání dítěte, 

e) mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a 

případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, 

f) ředitel školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní 

termíny na první polovinu prosince, přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 

individuálně nebo s nimi dohodnut, 

g) zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte 

u ověření. ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, 
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ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast 

dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, 

h) odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek, po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě 

opětovně individuálně vzdělávat, 

 

 

3.4. Vzdělávání dětí mladších 3 let 

a) učitel MŠ dle možností respektuje odlišnou míru aktivit a odpočinku, prostoru ke hře, 

odlišnou míru pozornosti a soustředění těchto dětí, 

b) učitel MŠ navazuje na míru samostatnosti dítěte, pomáhá dítěti v míře, kterou dítě 

potřebuje, zejména s donášením jídla, odnášením nádobí, předpokládá se, že se dítě 

samostatně nají lžící, a že pije z hrnečku, že samo ukusuje pečivo, ovoce nebo jiné tuhé 

jídlo (dle RVP PV je nucení do jídla nepřípustné), 

c) předpokládá se u dítěte udržení čistoty a používání dětského WC popř. nočníku. Chůva 

pomáhá dítěti s dodržováním čistoty pravidelným a častým používáním WC. Pokud i přes 

veškeré úsilí dítě neudrží čistotu, domluví se zákonný zástupce na použití plen, zajistí: 

mateřská škola: omyvatelnou přebalovací podložku (čistí se po každém použití, 

desinfikuje 2x denně), nášlapný koš na použité pleny, pleny jsou vynášeny do odpadu 

denně, 

zákonný zástupce: podepsaný plastový box s hygienickými potřebami pro dítě, ten 

musí obsahovat v dostatečném množství minimálně: 

- pleny, 

- hygienické ubrousky, 

- náhradní oblečení, 

- jednorázové sáčky na znečištěné oblečení. 

d) zákonný zástupce nebo pověřená osoba musí denně (pokud je dítě přítomno v MŠ) 

kontrolovat doplnění hygienických potřeb v boxu dítěte, 

e) hračky, učební pomůcky a materiál: učitel MŠ zajistí bezpečné a nedostupné uložení těch 

věcí ve třídě, které jsou nevhodné pro děti do tří let, 

f) předpokládá se samostatná chůze dítěte, i to, že se dítě při chůzi drží za ruku dospělého 

nebo jiného dítěte, učitel MŠ vyhodnotí používání herních prvků při pobytu venku 

dítětem mladším tří let, 

 

 

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

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel 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 se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu 

v mateřské škole (přihláška ke stravování). 

  

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

změnu opět dohodnout se ředitelem školy. 

 

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

v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení 

vzdělávání 

 

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

převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. 
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Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka 

mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou 

školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. 

 

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

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

předávání po ukončení vzdělávání.   

 

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

v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají 

zákonní zástupci učitelce, vedoucí učitelce mateřské školy. 

 

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

se řídí postupem doporučeným Magistrátem města Karviné, odborem školství a kultury, který je 

v souladu s právními předpisy viz vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

ve znění pozdějších předpisů: 

a) pedagog bude telefonicky kontaktovat rodiče, zákonné zástupce, osoby uvedené 

jako oprávněné v evidenčním listu nebo v pověřovací listině k vyzvednutí dítěte 

b) v případě neúspěchu od 17.00 hodin bude MŠ kontaktovat městskou policii a 

požádá ji o součinnost při předání dítěte pedagogem 

c) Městská policie zajistí odvoz pedagoga s dítětem do místa uvedeného v evidenčním listě 

dítěte 

d) pouze v případě, že se i přes veškeré úsilí nepodaří dítě předat ze závažného důvodu 

nikomu z osob oprávněných k převzetí dítěte, bude městská policie kontaktovat službu 

konajícího zaměstnance OSPOD, který dítě od pedagoga převezme.    

 

(pozn.: Učitelka si nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. 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.) 

 

3.7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich 

vzdělávání a dosažených výsledcích 

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání 

konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním a třídním 

vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatnách mateřské školy a z části 

na webových stránkách školy (http://ulesakarvina.cz). 

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně, během školního roku, ke vzdělávání informovat 

u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě 

dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.  Nejvhodnější dobou pro předávání informací 

o dítěti jsou domluvené konzultační hodiny či schůzky, stručně informace lze podávat v době 

příchodů a odchodů pokud nezasahují do plánované činnosti učitelky s dětmi.  

 

Vedoucí učitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, 

na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy 

týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být 
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svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních 

důvodů.  

 

Ředitel školy, vedoucí učitelka nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost 

ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili 

k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

3.8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních 

akcích 

 

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 šatně. 

 

V případě, že součástí akcí uvedený bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola 

souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.  

 

 

3.9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního 

vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 

 

Pravidla omlouvání absence dětí s povinnou předškolní docházkou (děti narozené před 1. 9. 

2014) 

Nemůže-li se dítě zúčastnit vzdělávání z důvodů předem známých jeho zákonnému zástupci, 

požádá zástupce dítěte učitelku nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.  

Nemůže-li se dítě zúčastnit vzdělávání z nepředvídaných důvodů, je zástupce dítěte povinen 

telefonicky, e-mailem, popř. osobně oznámit učitelce důvod nepřítomnosti v mateřské škole 

(vzhledem ke stravování je nutno provést odhlášku do 7.30 hod.). 

Dobu, na kterou uvolní dítě: 

a) jeden – dva dny rodič po dohodě s učitelkou 

b) tři dny a více dnů – ředitel (vedoucí učitelka) školy na základě žádosti zákonného 

zástupce nebo lékaře 

Po návratu do školy musí být omluva provedena zákonným zástupcem dítěte písemně 

v omluvném listu a musí obsahovat datum, důvod absence a podpis zákonného zástupce dítěte. 

Škola může (v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému  

postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví) požadovat 

u absence dítěte z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení vydané 

ošetřujícím lékařem (v odůvodněných případech i v případě nepřítomnosti nepřesahující tři dny).

  

Pravidla omlouvání absence dětí mladší 5 let (děti narozené po 31. 8. 2014) 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání 

v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení doby nepřítomnosti dítěte 

v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole (vzhledem 

ke stravování je nutno provést odhlášku do 7.30 hod.). 

 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit 

vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, 

a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této 

nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky. 
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Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce 

dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, 

které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.  

 

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, 

o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 

na průběh vzdělávání dítěte. 

 

 

3.10. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného 

v mateřské škole 

 

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání: 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené 

ve směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ.  

 

Úhrada stravného:   

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o stravování   

v MŠ, tj. platba zálohy při nástupu, průběžné měsíční vyúčtování, konečné vyúčtování na konci 

školního roku, případně k datu ukončení předškolního vzdělávání dítěte. 

  

U obou úhrad je možná platba v hotovosti či bankovním převodem, způsobu platby se zákonní 

zástupci dohodnou s ekonomickou referentkou mateřské školy. 

 

3.11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se 

zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a 

s ostatními zákonnými zástupci 

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: 

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a denní režim mateřské školy, 

b) řídí se školním řádem mateřské školy, 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi 

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti 

a vzájemné ohleduplnosti 

 

 

 

4. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

4.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.00 

do 16.30 hod. 

 

V měsících červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz 

omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanci školy, 

stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, apod. Rozsah omezení 

nebo přerušení oznámí ředitel školy zákonným zástupcům dětí 2 měsíce předem. 
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Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 

přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které 

znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení 

provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo 

přerušení provozu rozhodne. 

 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 4 třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy jsou 

zařazeny děti z různých ročníků - heterogenní uspořádání tříd. Každá třída se naplňuje do počtu 

24 dětí (dle vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.42/2006 Sb.), v případě 

dodatečného odkladu povinné školní docházky dětí lze přijmout další 4 děti do mateřské školy 

na základě udělení výjimky Radou města Karviné o navýšení dětí do maximálního počtu dětí 

ve třídě a škole vzhledem k ustanovením prováděcího právního předpisu a dané kapacity školy. 

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez 

přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 

O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce 

dětí nejméně dva týdny před jejich zahájením, od zákonných zástupců si vyžádá škola písemný 

souhlas s účastí dítěte na takovéto akci. 

 

4.2. Denní režim při vzdělávání dětí 

 

Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího (rámcového) programu a podle 

stanoveného základního denního režimu s ohledem na věk dítěte (děti mladší 3 let): 

 

6.00 – 8.00 hod. doba příchodu dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím, volné 

spontánní zájmové aktivity, dětí, které to potřebují, mohou snídat / vlastní zabalené potraviny 

možno konzumovat do 7.00 hod./, 

 

od 8.00 hod. postupná svačinka /upozorňujeme rodiče, že bývá často zaměňována za snídaní- 

snídaně se podává dětem doma/, 

 

7.25 – 9.45 hod. pokračuje individuální volba hry a činnosti /zde učitelka má možnost 

pozorovat projev dětí během spontánních her a činností, případně dětem nabídnout činnosti, 

které směřují k individuálnímu rozvoji dítěte/, 

                           - ranní kruh, rituály, tělovýchovné chvilky  

cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby se vzájemně naslouchaly, aby se seznámily 

s tématem a činnostmi dne, místem pro písně a říkadla, krátkou pohádku nebo řešení problémů. 

Ranní kruh je symbolem rovnosti, společného sdílení, rozvoje empatických dovedností, posílení 

pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi, spoluzodpovědnosti apod. Zde si děti vytvářejí svá 

pravidla soužití, rozvíjí si sebeúctu.  Pro psychické uvolnění zařazujeme rituály a tělovýchovné 

chvilky / zdravotní cviky, pohybové hry, jóga apod./, 

                         - hry a činnosti vedené pedagogem na dané téma (ve skupinách, zřídka 

frontálně) - nabízíme činnosti, kterými jsou děti podněcovány k vlastní tvůrčí aktivitě, hledání a 

experimentování, při kterých zažívají radost z úspěchu (oceňujeme nejen výsledek, ale především 

samotný proces činnosti dětí), pohybové činnosti. V těchto činnostech je dětem poskytnut prostor 

pro volbu činnosti řízenou či neřízenou pedagogickými pracovníky, zároveň je dítě vedeno 

k zodpovědnosti za danou činnost tím, že ji dokončí včetně úklidu. Respektujeme i zde osobní 

soukromí, pokud dítě činnost odmítne, může se uchýlit do klidného koutku a aktivity se 

neúčastnit nebo vykonávat individuálně zvolenou činnost, 

 

9.00 – 9.45 hod. příprava na pobyt venku (převlékání na vycházku či pobyt na školní zahradě), 
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9.15 - 11.30 hod. hry a činnosti venku  - zaměřené především k tělovýchovným aktivitám, dále 

mají děti možnost pokračovat v činnostech na dané téma nebo mohou volit hry dle zájmu, 

V případě nepříznivého počasí (déšť, silný nárazový vítr, mráz pod 10°C, či znečištěné ovzduší), 

jsou dětem nabídnuty náhradní činnosti zaměřené především na pohyb, 

 

11.15 - 12.35 hod. postupný příchod do mateřské školy, převlékání, osobní hygiena, 

příprava ke stolování, oběd - děti mají možnost si samostatně nalévat polévku, naložit salát, 

množství jídla si sami určují dle daných pravidel, postupný úklid po stolování, osobní hygiena, 

oběd a činnosti spojené jsou pro děti příležitostí, jak uspokojit biologickou potřebu, ale zároveň 

zkušenosti sociální a kulturní, jsou vedeny k sebeobsluze, a samostatnosti, 

 

12.00 – 12.35 hod. postupně odcházejí děti s polodenním pobytem v MŠ, 

 

12.00 -12.35 hod. postupná příprava na odpolední odpočinek - samostatně nebo s pomocí 

dospělých si děti chystají lůžkovinu, převlékají se do pyžama, 

 

12.00 - 14.25 hod. doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující rozdílné 

potřeby dětí, individuální práce s dětmi s kratší potřebou spánku, zájmová činnost -  

prostor pro pohádku, po spánku či odpočinku si děti s pomocí učitelky složí ložní prádlo, osobní 

hygiena. Dítěti, které neusnulo, jsou nabízeny klidné hravé činnosti či činnosti zaměřené 

k individuálnímu vzdělávání nebo k rozvoji v zájmové činnosti.  

 

14.10 - 14.45 hod. postupná svačinka 

 

14.45 - 16.30 hod volné činnosti a aktivity dětí, případně individuální řízené pedagogickými 

pracovníky  - zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 

pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě, průběžné rozcházení dětí. 

 

Denní režim je přizpůsoben aktuálnímu počasí, pedagogové pružně reagují na teploty - 

tzn. v letním období mohou býti dopolední činnosti přizpůsobeny k výkonu mimo budovu 

apod. 

 

4.3. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

 

Děti se přijímají v době od 6.00 hod do 8.00 hod., po předchozí dohodě zákonného zástupce 

dítěte s ředitelkou školy je umožněno předání dítěte pravidelně v 8.30 hod. (omezení docházky) 

nebo po předchozí domluvě s pedagogem v jiné dohodnuté době (nutnost nahlášení způsobu 

stravování).  

Převlékání dětí: 

Děti se převlékají v šatnách. Zákonný zástupce dítěte dbá, aby obuv i oblečení si dítě uložilo 

do označených skříněk značkou a jménem dítěte. Všechny věci mají děti zákonnými zástupci 

označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně (nejlépe vše podepsat). Pro uložení oblečení určeného 

na pobyt venku slouží kapsáře. Cenné hračky a věci dětem do mateřské školy nadávejte, 

např. řetízky, mobily – za tyto ztráty škola nezodpovídá, z hlediska bezpečnosti je pedagog 

povinen odebrat dětem řetízky z krku a uložit je do kanceláře, kde si je rodiče vyzvednou.  

 

Předávání a vyzvedávání dětí: 

Zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně 

je předat pedagogické pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Odpovědnost za dítě 
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přebírá pedagog až po jeho předání a to do doby, kdy opětně pedagog předává dítě zákonnému 

zástupci či pověřené osobě na základě písemné dohody. 

Rodiče neponechávají děti v prostorách mateřské školy nikdy samotné.  

Dále: 

a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.00 hod. 

b) nebudou do MŠ přebírány děti projevující známky nemoci nebo s poraněním 

omezující pohyb dítěte  

c) děti z MŠ nebudou předány zákonným zástupcům dětí nebo osobám jimi 

pověřenými, u kterých bude zřejmé, že jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných 

látek 

d)  rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu 

e)  po chodbách k šatnám a ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat. 

 

Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ: 

Děti, které chodí domů před obědem, si vyzvedávají zákonní zástupci dítěte v 11.30 hod., 

po obědě mezi 12.00 až 12.35 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.45 hod až 16.30 hod. 

V případě, že si zák. zástupci dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě 

před 14.45 hod., oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.  

 

4.4. Délka pobytu dětí v MŠ: 

 

Délka pobytu dítěte s povinnou školní docházkou je minimálně 4 hodiny denně – dítě musí být 

v určené třídě nejpozději v 8.00 hod. 

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb zákonných zástupců dítěte, ale zároveň 

musí být dohodnuta s ředitelem školy.  

Dítě může chodit do MŠ na omezenou dobu pobytu, na celý den ( 1-2 svačiny, oběd) nebo pouze 

dopoledne bez oběda či s obědem – lze kombinovat. 

 

4.5. Způsob omlouvání dětí: 

 

Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 

a) osobně ve třídě učitelce, vedoucí učitelce 

b) telefonicky na čísle: 596 311 814 

 

4.6. Odhlašování a přihlašování ke stravování: 

 

Zákonní zástupci dítěte mohou odhlašovat či přihlašovat: 

a) písemně na formuláři docházky v šatně a to na následující den/dny 

b) osobně vedoucí školní jídelny, případně zastupující osobě 

c) telefonicky na čísle: 702 209 170, 596 311 814 

d) e-mail: jidelnamsolbrachtova@volny.cz 

Odhlášení či přihlášení provádí zákonní zástupci nejméně den předem, v případě náhlého 

onemocnění musí proběhnout nejpozději do 7.30 hod. daného dne, pokud tak neučiní, mohou si 

vyzvednout oběd v době od 11.25 do 11. 35 hod. daného dne. Strava na další den je pak 

odhlášena. Po nemoci či nepřítomnosti dítěte je rodič povinen nahlásit, kdy dítě do MŠ nastoupí. 

 

 

Pokud je dítě přítomné v mateřské škole v době podávání jídla, je povinné se stravovat. Nelze 

odebírat stravu za zvýhodněnou cenu v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole (za pobyt 

dítěte v mateřské škole se považuje i první den jeho neohlášené nepřítomnosti např. nemoc). 

Pokud zákonný zástupce dítěte neoznámí škole způsob stravování na den následující 

mailto:jidelnamsolbrachtova@volny.cz
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po neomluvené absenci, vedoucí kuchařka dítěti stravování odhlašuje. Příchod dítěte po nemoci 

nebo po absenci z jiných důvodů je nutné opět nahlásit, nejpozději do 7.30 hod. v den nástupu. 

 

4.7. Pobyt venku: 

 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.  

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota 

pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. 

 

4.8. Spojování tříd 

a) třídy MŠ mohou být spojovány na celý den nebo na část dne, 

b) vždy musí být dodržen počet dětí dle kapacity třídy, která nesmí být překročena (25 dětí),  

c) k celodennímu spojování tříd MŠ dochází výjimečně v době omezeného provozu nebo 

v době, kdy je snížen počet dětí z různých důvodů (jsou spojovány děti ze všech tříd 

do jedné, dvou, nebo tří tříd), dle rozhodnutí vedoucí učitelky nebo osoby, která ji 

zastupuje, 

d) zákonní zástupci, jejichž dětí se spojování týká, jsou o spojování tříd v době provozu 

informováni formou nástěnky, zpravidla spojujeme třídy v době prázdnin školáků, kdy 

omezujeme provoz některých tříd, jelikož děti MŠ bývají odhlašovány z docházky, 

e) denně jsou spojovány třídy Ježečků, Sluníček a Chobotniček, a to v době: 

 od 6. 00 do 6. 45 hod. ráno a odpoledne od 15. 30 do 16. 30 hod., 

 výjimečně mohou být děti spojovány od 15 hodin i v dalších dnech (zejména v době 

nemoci učitelů MŠ nebo v době jejich dalšího vzdělávání), 

 prostředí tříd, kde jsou děti v době spojování se střídá, 

 

4.9. Změna režimu 

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových 

představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí nebo vlivem počasí (vysoké letní 

teploty).  

 

 

 

5. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A 

PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 
  

5.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme 

od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník 

předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen 

na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel školy počet 

pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 

20 dětí z běžných tříd. 
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Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při 

pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí 

dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je 

způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která 

vykonává činnost mateřské školy. 

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel školy počet 

pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana 

zdraví. 

 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má 

při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není 

zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání 

formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

 

V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je povinen zákonný 

zástupce nebo jim pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a 

navštívit lékaře, aby zajistil dítěti zdravotní péči. 

 

Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. 

velký rozsah tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může pedagogický pracovník 

odmítnout přijetí tohoto dítěte do MŠ. 

 

Pedagogové nesmí dětem podávat během pobytu v mateřské škole žádné léky ani léčiva. 

V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat. 

 

V případě úrazu dítěte je ihned zajištěna první pomoc (zdravotníkem školy, dále lékařskou 

službou) a neprodleně tuto skutečnost oznamuje škola zákonnému zástupci. Úraz je zaevidován 

v knize úrazů. Po stanovení diagnózy lékařem, ředitel školy nebo pověřená osoba ředitele školy 

sepíše záznam o školním úrazu, jehož jednu kopii obdrží rodiče. Záznam o úrazu vyhotovuje 

škola vždy, když je důsledkem úrazu následná nepřítomnost dítěte ve škole. Odškodňovací 

komise úraz prošetří a posoudí příčiny úrazu. Po ukončení léčby je záznam i s lékařskou zprávou 

zaslán pojišťovně k odškodnění. 

 

Za účelem prezentace aktivit školy a jako jeden z možných způsobů předávání informací 

zákonným zástupcům dětí i veřejnosti slouží webové stránky školy.  

 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled 

na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci zásady: 

 

a) při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se 

pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména 

 kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice 

nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít 

po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, 

zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a 
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nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Alespoň první a poslední 

dvojice je zviditelněna – bezpečnostní vesty apod., pedagogové využívají 

bezpečnostních terčíků při přecházení vozovky. 

b) pobyt dětí v přírodě 

 využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství 

 pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny 

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

 

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity 

 p

řed 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 či mimo areál 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 

 p

edagogičtí 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 

 

d) pracovní a výtvarné činnosti (keramická dílna, pracovní dílna) 

 při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 

použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito 

nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka 

školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)  

 

 

 

 e) předplavecký výcvik, projížďky na koních, škola v přírodě, lyžařský kurz, saunování (dle 

volby zákonných zástupců dítěte) 

 

 pro účast dítěte je žádoucí písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení lékaře 

(záznam lékaře v evidenčním listu, v případě školy v přírodě a lyžařského kurzu je to 

posudek o zdravotní způsobilosti, který nemůže být starší jednoho roku dítěte) 

 pedagogové se řídí místními provozními řády a dodržují pravidla zajištění 

bezpečnosti dětí sjednaných ve smlouvě o poskytnuté službě, dbají na dodržování 

hygienických zásad (např. vlastní ručník, plavky) 

 

f) cestování autobusem, MHD 

 pro účast dítěte je žádoucí písemný souhlas zákonného zástupce, 

 pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti během nástupu, jízdy a výstupu dodržovaly 

jejich pokyny a neustále sledovaly pedagogy.                             

 

V ostatních otázkách BOZ dětí se škola řídí vnitřní směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí ve škole (osnovy poučení k různorodým aktivitám), děti jsou pedagogickými 
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pracovníky poučeny na začátku školního roku a průběžně dle probíhajících aktivit. O poučení 

provádějí záznamy do třídní knihy. 

 

 

5.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

 

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 seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, 

kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, 

kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého 

životního stylu. 

Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého 

sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi 

pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

 

6. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

6.1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.  

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti 

zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, aby 

nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

 

6.2. 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 

do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské 

školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých dítě přišlo do mateřské školy. Dále po 

dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte či při zapojení 

se do samotného procesu vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí kuchařkou či 

ekonomickou referentkou týkajícího se stravovaní dítěte. 

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. 

 

6.3. Zabezpečení budovy MŠ 

 

Školní budova je zabezpečena elektrickým vrátným a kamerovým systémem. Z tohoto důvodu 

všichni přicházející se musí ohlásit přes telefon na dané třídě, po zaznění bzučáku otevřít hlavní 

dveře a zpět je zavřít. Tímto systémem je zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý 

z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich 

návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou 

zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 
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6.4. Další bezpečnostní opatření 

 

V prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání i dobíjení 

nepovolených elektrických spotřebičů.     

V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena 

(šatny). 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Zákonní zástupci souhlasí s pořizováním fotografií dětí při vzdělávacích aktivitách a akcích 

školy, souhlasí s jejich umístěním na webových stránkách školy (případně ve veřejných 

prostorách školy) za účelem prezentace školy a jejího vzdělávacího programu. 

 

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním dětských výtvarných prací při vzdělávacích aktivitách 

a akcích školy, souhlasí s jejich umístěním na webových stránkách školy (případně ve veřejných 

prostorách školy) za účelem prezentace školy a jejího vzdělávacího programu. 

Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem mateřské 

školy. 

 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: vedoucí učitelka mateřské školy Michaela  Kolarzová. 

 

Ruší se předchozí znění této směrnice č. j: ZŠL/0688/2017 ze dne 20. 8. 2018. Uložení směrnice 

v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

 

 

 

           Mgr. Jana Petrová 

                            ředitel školy 

Schváleno školskou radou: 

 

dne: ………………. 

 

       Ing. Tomáš Hronský 

      předseda školské rady 


