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Školní řád jc vydán v souladu š 30 odst. ll Zákona č. SGl/2004 Sb., o předškulním. základním.

středním, vyšším m jiném vzdělávání v platném znčnL kterým se upřesňují vzájemné \'Zlah) mezi

dětmi, jej ich zákonnými zástupci g zaměstnanci škon.



1 PRÁVA A POVlNNOSTI ÚČASTNÍKU PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I.1. Základní cíle mateřské školv p_ři zabezpečování nředškolní vý ch ovv a vzdělávání M školní

vzdělávací nrngram

Matcřská škola v rámci přcdško]ní výchovy a vzdčlávání (dá|cjcn „vzdčlávání“):

a) podporujc rozvoj osobnosti ditčtc přcdškolního včku,

b) podíli sc nn jeho zdravém citove'm., rozumovem v tě1esném rozvoj i,

C) podílí Se na osvojování základních pravidel chování ditětem,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezí1ídských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování vc vzdělávání,

O napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje
dětí

před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Školní deělávaCí program upřesňuj c cíle, zaměřcní, formy a obsah deěláváni podle konkrétních

podmínek uplatněných v mateřske' škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje

v souladu se zásadami uvedenými v š 2 odst. školského zákona a řídí se platnými právními předpisy.

zcjme'na pak ustanoveními zákona a ustanovenímí vyhlášky č. l4/2005 Sb., o předško1nímŠko1ského
vzdělávání (dále jcn „Vyhláška o MS“) v platném znění.

1.2. Základní práva děti při'atv'ch k gředškoInímu vztlčla'n ání

Každé přijaté dítě (dále jen ..dítě"'“) má právo

a) na kvalitní předško|ní vzděláváni v rozsahu uvedenem v bodě l. tohoto školního řádu. Zaručující

optimální rozvoj j cho schopností o rozvoj jcho osobnosti.

b) nu zajíš\ění čínností u sl uŽeb poskytovaných Školskými poradenskýmí rařímnímí v rozsahu

stanoveném ve školske'm zákoně,

c) na fyzicky psychícky bezpečné prostředí při pobytu v matcřske' škole.

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lídských práv a svobod. Umluva 0

dítěte.právech

Další práva dětí pří vzdělávání vyplývají z ustanoveni ostatních č1ánků tohoto školního řádu.

1.3. Základní prava zákonných zástugcú p_ři přodškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jíne' osobý jako opatrovníci nebo osvojite1e' detí (dále jcn _,zákonni zástupci“) mají

na informacc o a vzdělávání dětí. se ke všem rozhodnutím mateřskc'

Ě
právo průběhu výsledcích vyiadřovat

škon týkajícím se podstatných m'ležitosti vzdě1ávání dětí. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo

školskČho poradcnského zařízení v Lálcžítostech týkajících sc vzdělávání dětí.
ŠŠ

Konkretizace realizace
práv zákonných zástupců při vzdě1ávání dčti a podrobnosti kjejích výkonu jsou

uvedeny v ČI. lll __U přesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců pří vzdělávání dětí m pravidla É %
vzájemných vztahů zákonných zástupců S pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního

řádu.

|;

1.4. NakIádání s osohnimi údaji zaměstnanců, děti a zákonných zástu pců Š Ě
řš

a) Základní škola a Matcřská škola L Lesa, okres Karviná. příspčvková organi 7ace, dálc jen „škoIa“

jako správce
osobních

údajů zpracovává ůdaje V niže uvedených připadech. Pro zaj ištění vedení iš

dokumentace školy. v souladu : ustanovenim š 28zákona č. 56 l /2004 Sb.. 0 předškolním.

základním. středním. vyŠším od bome'm a jine'm vzděláváni (školský zákon), vc znění pozdějších
_=„.i-:„.=. :_A.:-L „„r„|„:..::„: _'.A..:.'..






































