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1 PRÁVA A POVlNNOSTl ÚČASTNÍKÚ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. ll Zák|adní cílc mateřské šk0lv É zabczgečování nředškolní výchovv a vzděláváni u škulní

\'zdčlávací

a) Cíle O obsah předškolniho vzdélávání směřují mateřskou ško|u k tomu. aby děti, které ji opouštějí. byly

osobnosti pokud možno jedinečné vzhledem ke svému véku u individuálnim možnostem cc nejvíce

samostatné sebevědome', sehej iste. s vlastním rozumem schopne dívat S€ kolem sebe. uvažovat tvořivě.

přemýšlet a jednat_ jedinci na své úrovni přizpůsobivi. odvážní a také zodpovědní. ochotní nejen přijimat.

a|e také dávat. schopni se dále rozvíjet, učit sc a aktivně čelit problémům, ktcre' život přináši.

b) Mateřská škola 5c podílí na osvojování Základních pravidel chování ditěte.

C) Mateřská škoIa vytváři podmínky pm rozvoj nadaných dětí.

d) Mateřská škola napomáhá vyrovnávat nerovností vývoje děti před jejich vstupem do m'kladniho

\'zděláva'ní.

Ško|ní vzdč1ávaeí eíle. a ohsah vzdělávání konkrétníchprogram upřesňuje zaměření, formy podle

podmínek uplatněných v mateřské školc.

l. 2 Práva ditětc

Dítč má právo:

aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla. oblečení. mista k Životu. lékařské

pomoci. ochrany před lidmi a situacemi. které b_vje moth fyzicky nebo psychicky Zranit).

bý1 respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, když nema pravdu. právo na

přátelství. nn respektování jazyka. barvy pleti_ rasy či sociální skupiny)

na emočnč kladné prostředí a proj cvování lasky (právo žít každým sc svých rodičů, pokud by mu

to ncuškodilo, právo mít někoho kdo sc ho zastane, právo bý\ lidmi kteří ho mají rádi. právo na

poZomost m vedcní ze strany dospěIýeh, právo dostávat projevovat lásku...),

býl respektovano jako jedinec možností rozvoje. který si chce potvízovat svoji identitu (právo

vyrůsl v tělcsně duševně zdravou osobnost. právo bý\ veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi

bez ohledu na náboženství své hrátrasu_ apod.. právo roníjet všechny schopnostia nadání. právo

si. právo na soukromí...).

m respektováno jako individualita. která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí.

co sc k ním stanc, právo nn chování přiměřené věku, právo být připravován mm svobodu jcdnat a žít

vlastním M
svým způsobcm. ..).

(vyhráno z Úmluvy o právcch mmm ŠliE

1. 3 Práva zákonných zástupců

Předškolní vzděIávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti

probíhá \'e spolupráci rodíny a předškolního zařízení.

Zákonní mstupci maji právo:

na diskrétnost u ochranu informací týkajících S€ jejich osobního a rod inne'ho života,

P0 dohodě s učite1kou bý\ přítomni výchovným činnostem Ve třídě.

konzultovat výchovné jiné probIémy svého dítěte s učitelkou, ZŘŠ
pro předškolní vzdělávání

nebo řediteIkou školy,

přispíval svými nápady a náměty k obohaeení vzdělávacího programu školy,

zapoj it sc do práce SdruŽení přátel školy mateřské Karviná RáL L s. a zde předkládat a

a zájmy ostatních rodičů a aaaobhajova\ potřeby

projevit jakékoli připomínky k prov0Zu MŠ učitelce. ZŘŠ pro předškolní vzdělávání nebo

ředitelce základní školy. ke které mateřská škola přináleží.

po'mŠdat o individuální úpravu pravide| stanovených V€ škoIním řádu MŠ.


































