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     Na základě ustanovení § 30 odst. 1 a 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcí 
vyhláškou č. 43/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, i ostatních právních norem, např. Úmluvy o 
právech dítěte, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyhlášky č. 107/2005 Sb., O školním 
stravováni, zákona č.258/2000 Sb., ve znění 264/2006, o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 
106/1999 Sb., ve znění 61/2006 Sb., O svobodném přístupu k informacím, vyhl. č. 27/2016Sb.  O 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zákona č. 101/2000 Sb., ve znění 
585/2006 Sb., O státní sociální podpoře, předpisů BOZP, atd. ředitel školy vydává tento školní 
řád MŠ, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a 
zaměstnanci školy. 

 
I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Práva a povinnosti dětí 

Dítě má právo: 

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (právo na slušné zacházení, spravedlivé 

jednání, ochranu, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální 

skupiny) 

 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji 

identitu (právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo          na 

soukromí apod.) 

 na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ, úctu, respekt vůči 

jeho tělu, osobnosti, citům, majetku i dílu 

 zúčastnit se všech aktivit MŠ v době docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí 

jeho zdravotní stav a vyspělost 

 na individuálně přizpůsobený adaptační režim při nástupu do MŠ 

 na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy 

 vyjádřit svůj názor, nesouhlas, být vyslechnuto 

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

Úmluva o právech dítěte. 

Děti mají povinnost: 

 dodržovat a respektovat pravidla společně vytvořená pravidla 

 podřizovat se v nezbytné míře omezením vyplývajících z nutnosti dodržovat 

v mateřské škole potřebný řád 

 respektovat pokyny učitelek a dalších oprávněných osob 

 chovat se k sobě navzájem ohleduplně a slušně 
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 zacházet s hračkami a věcmi tak, aby nedocházelo k jejich ničení 

 v případě konfliktu s jiným dítětem oznámit tuto skutečnost učitelce, která situaci 

vyřeší 

 nahlásit učitelce každý úraz 

Vzhledem k věku a schopnostem dětí jsou děti k výše uvedeným povinnostem vedeni učitelkami 

a zákonnými zástupci dětí. Neplnění je řešeno vysvětlováním a domluvou. 

 

2.  Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 Rodiče dětí, popř. opatrovníci nebo osvojitelé (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo: 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy 

 na poradenskou pomoc 

 na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života 

 projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo zástupci ředitele              pro 

předškolní vzdělávání; domluvit si s nimi individuální konzultace 

 po dohodě s učitelkou být přítomen ve třídě, zapojovat se do aktivit školy 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu školy 

 

             Zákonní zástupci jsou povinni: 

 dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školy MŠ, řídit se školním 

řádem, předpisy a pokyny školy; opakované porušování školního řádu může vést 

k vyloučení dítěte z docházky 

 zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené 

 předávat dítě do péče MŠ zdravé; předložit potvrzení lékaře o ukončení nemoci dítěte 

a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu, pokud ho učitelka požaduje 

 bezodkladně vyzvednout z MŠ dítě, které jeví známky onemocnění 

 ohlásit výskyt infekčního onemocnění u dítěte 
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 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

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

nebo na účast na akcích 

 oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku podle § 28 odst. 2 a 3 školského 

zákona a údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost dítěte (aktuální telefonní čísla, 

změna bydliště, zdravotní pojišťovny) 

 uhradit včas úplatu za vzdělávání a stravné 

 sledovat oznámení na nástěnkách, dveřích, popř. webových stránkách 

 dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími    do 

MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné 

ohleduplnosti 

 účastnit se třídních schůzek 

 na vyzvání se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte 

 zajistit vhodné oblečení pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv 

 omlouvat a zdůvodnit nepřítomnost dítěte telefonicky, elektronicky nebo osobně 

 při vstupu do mateřské školy využívat čipů a uzavírat dveře při vstupu do MŠ i při 

odchodu; nevpouštět do MŠ neznámé osoby 

 

Zákonní zástupci dětí berou na vědomí, že organizace neodpovídá za hračky, zlaté předměty, 

mobilní telefony, které jsou vneseny do prostor MŠ bez předchozího písemného souhlasu 

pedagogů MŠ. 

    

Ostatní povinnosti vyplývají z dalších článků tohoto školního řádu. 

 

3. Práva pedagogických pracovníků 

Učitelka má právo: 

 odmítnout účast dítěte na akci konané školou a zajistit pro dítě náhradní program 

v případě, že nebude vybaveno na akci dle daných dispozic mateřskou školou 
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 požadovat po rodiči nechat nemocné dítě doma, pokud jeví známky nemoci nebo 

vykazuje akutní problémy (horečka, zvracení, průjem, zánět spojivek, zavšivení atd.) 

 požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte        a 

souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu 

 odmítnout vydat dítě zákonnému zástupci či jiné pověřené osobě při podezření,      že 

dotyčná osoba jeví známky nezpůsobilosti k vyzvednutí dítěte (je pod vlivem drog, 

alkoholu, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá) 

 vyzvat rodiče ke konzultaci při porušování Školního řádu školy a při výchovných či 

vzdělávacích problémech dítěte 

 na dodržování pravidel slušnosti ze strany zákonných zástupců 

 

4. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

 Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí 

vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. 

 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají          o 

vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních 

společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

 Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců                  a 

veřejnosti ke škole. 

 Učitelé školy vydávají dětem a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, školního řádu a dalších nezbytných organizačních 

opatření. 

 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni děti chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím; dbají na to, aby děti nepřicházely do styku s materiály             a informacemi 

pro ně nevhodnými. 

 Informace, které zákonný zástupce poskytne do matriky nebo jiné informace o dítěti jsou 

důvěrné a pedagogičtí pracovníci se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů (GDPR). 
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II. PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Přijímání dětí do MŠ 

 Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2,5 let. 

 Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce, termín zápisu je určen 

zřizovatelem a oznámen obvyklým způsobem (webové stránky, informační plakáty); děti 

mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, pokud má škola volné místo. 

 Ředitel školy stanoví pro zápis kritéria, která jsou zveřejněna spolu s termínem a místem 

zápisu. 

 Přijmout lze pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je vůči nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Přijetí 

je oznámeno na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ, nepřijetí písemně 

s odůvodněním. 

 Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

 Všechny děti jsou přijímány v souladu s § 34 odst. 3 školského zákona se zkušební dobou     3 

měsíce za účelem ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ. 

 

2. Povinné předškolní vzdělávání 

 Předškolní vzdělávání je povinné pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (tzn. pro 

děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku). (§ 34a odst. 2) Pokud zákonný 

zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopustí se přestupku podle 

§182 školského zákona. (§ 182a ) 

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

pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální 

vzdělávání dítěte. (§ 34a odst. 2) 

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech    od 

8:15 do 12:15 hodin. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, 

docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbá-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní 

vzdělávání dítěte, dopustí se tím přestupku podle (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
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Individuální vzdělávání dítěte 

 Pokud se zákonný zástupce rozhodne plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzděláváním dítěte, oznámí tuto skutečnost řediteli spádové MŠ písemně nejpozději 3 

měsíce před začátkem školního roku (do konce května). (§ 34b odst. 1) 

 Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo trvalého bydliště,      v 

případě cizince místo pobytu dítěte, období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

důvody pro individuální vzdělávání. 

 Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání předá zákonnému zástupci dítěte přehled 

oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno. ( §34b, odst. 3). Tyto oblasti vychází    ze 

školního vzdělávacího programu mateřské školy.  

 Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob, 

místo a termín ověření individuálního vzdělávání a zákonný zástupce je povinen zajistit účast 

dítěte. Ověření proběhne ve třetím listopadovém týdnu, přesný termín a hodina bude 

zákonnému zástupci oznámena 30 dní předem. Náhradní termín bude stanoven po dohodě 

se zákonným zástupcem. 

 Ředitel školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání 

dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani   v náhradním 

termínu. (§ 34b odst. 4)  

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou 

speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy. (§ 34b odst. 7) 

Distanční vzdělávání našich předškoláků 

 MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné 

předškolní vzdělávání. Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření 

nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 

50%) předškoláků z MŠ.  

 Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli 

neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel ZŠ a MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení 

provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. 

 Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 
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 Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno 

je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.)  

 Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce. 

Formy distančního vzdělávání 

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 

personálním a technickým možnostem MŠ. 

·       on-line výuka = výuka na dálku 

Asynchronní on-line výuka – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na 

úkolech zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají. 

·        off-line výuka 

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování 

pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, 

telefonicky, ve specifických případech i osobně. 

·         konzultace 

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval 

přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může 

jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní 

konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. 

 U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o 

občasný přímý kontakt učitele s dítětem. 

 Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a 

rodičů v domácím prostředí v těchto oblastech: jemné motoriky, grafomotoriky, 

vizuomotoriky, zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání a paměti, vnímání času, 

předmatematických představ a v rozvoji řeči. 
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 Pedagogové připraví nabídku aktivit podle třídního vzdělávacího plánu s ohledem na 

měsíční a týdenní témata a individualizují je podle úrovně znalostí, dovedností a možností 

dítěte. 

 Pedagogové předají denně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro 

domácí prostředí. Vypracované úkoly přinesou zákonní zástupci do MŠ po skončení 

distanční výuky nejdéle však jednou za měsíc, pokud distanční výuka trvá déle. Hodnocení 

je přizpůsobeno distanční výuce, učitelky poskytují dítěti zpětnou vazbu slovním 

komentářem, který dítěti tlumočí rodič. 

 Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska 

obsahu vzdělávání budou východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, 

resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a 

budou zveřejněny na webových stránkách školy.  

 Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická 

příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Mateřská škola 

tak bude nejen nabízet rozvojové aktivity pro všechny, ale také aktivity individuálně cílené, 

které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte. 

 Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z 

distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence. 

 Odkaz: ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: 

https://t.ly/mwH2 NPI ČR, Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou: https://t.ly. 
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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).  

 Učitel 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 (§ 16 

odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

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

poradenského zařízení, 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 učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením 

v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

 

 Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po 

obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 

zákonného zástupce. 
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 Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jeden krát 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 pouze projedná (§ 16 odst. 

4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

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. Nový systém jazykové přípravy je pak určitou nadstavbou a větším 

zacílením na vzdělávání dětí cizinců v češtině. 

 

Poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 

Mateřské škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci   

běžné činnosti, při které dochází díky kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učiteli přirozeně ke 

vzdělávání v češtině.  

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR. Organizace jazykové přípravy se liší s ohledem 

na zastoupení cizinců v povinném předškolním vzdělávání. V případě počtu 1 až 3  dětí cizinců jim 

bude poskytována individuální jazyková podpora v rámci běžných vzdělávacích činností. V případě, 

že bude v MŠ  větší zastoupení cizinců (tj. 4 a více dětí-cizinců v rámci jednoho místa 

poskytovaného vzdělávání) v povinném předškolním vzdělávání, se v MŠ zřídí skupina/y pro 

jazykovou přípravu v souladu s § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 

základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Tato hodina týdně bude rozdělena do dvou 
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nebo více bloků v průběhu týdne. Do této hodiny se nezapočítávají přesuny dětí do skupiny apod. 

Do skupiny mohou být na základě posouzení potřebnosti ředitelem školy zařazeny i jiné děti, které 

mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako děti cizinci (mladší, s českým občanstvím 

apod.), a to i do vyššího počtu než osm dětí, pokud to nebude na újmu kvality jazykové přípravy 

dětí cizinců. 

 

3. Omlouvání dětí 

 Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce telefonicky, emailem nebo osobně. 

 Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 

delší než 2 týdny, může ředitel školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout        o 

ukončení předškolního vzdělávání. 

 

Omlouvání a uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání 

 Při předem známé absenci delší než 3 dny žádá zákonný zástupce písemně o uvolnění dítěte 

z povinného předškolního vzdělávání. 

 V ostatních případech zákonný zástupce omluví a zdůvodní předem známou nepřítomnost 

dítěte a její důvod s předstihem telefonicky, prostřednictvím třídního emailu nebo osobně. 

 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se vzdělávání zúčastnit           z 

tohoto důvodu, oznámí to bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) MŠ a to včetně 

předpokládané doby nepřítomnosti prostřednictvím třídního emailu, telefonu nebo osobně. 

Při návratu do mateřské školy pak vyplní důvod absence do omluvného listu dítěte. 

 Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě, že budou mít pedagogové školy 

pochybnosti o uváděných důvodech absence, při velmi časté absenci nebo neplnění 

povinností stanovených v předchozím bodě může být zákonnému zástupci stanovena 

povinnost dokládat důvody absence.  

 Neomluvenou absenci nebo zvýšenou omluvenou absenci řeší zástupce ředitele pro 

předškolní vzdělávání pohovorem. Při pokračující absenci zašle oznámení orgánu sociálně 

právní ochrany dítěte. (§ 34a odst. 4) 
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4. Ukončení docházky dítěte do MŠ 

Ředitel školy může ukončit nepovinné předškolní vzdělávání dítěte po předchozím 

písemném upozornění, jestliže: 

 dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy po dobu delší než 2 týdny (ustanovení 

§35 odst. 1., písm. a) školského zákona); u dětí s povinnou školní docházkou je 

neúčast na vzdělávání bez řádné omluvy hodnocena jako přestupek na úseku 

předškolního vzdělávání podle § 182a školského zákona (pokuta 5000 Kč) 

 zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy  (ustanovení 

§35 odst. 1., písm. b) školského zákona) 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné                ve 

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady (ustanovení §35 

odst. 1., písm. d) školského zákona) 

 

 ukončení zkušebního pobytu doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení            

(ustanovení §35 odst. 1., písm. c) školského zákona) 

Zákonný zástupce oznámí ukončení docházky dítěte do mateřské školy písemně zástupci 

ředitele pro předškolní vzdělávání a dohodne se s ním na konečném zúčtování poplatků     za 

stravování a úplaty za předškolní vzdělávání. 

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ 

 

1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání 

 Mateřská škola je otevřena v pracovní dny od 6:00 do 16:30 hodin. 

 Děti přicházejí do MŠ do 8:15 hodin, po dohodě s učitelkou je možný pozdější nástup. 

 Děti se scházejí od 6:00 ve třídě určené pro ranní příchod dětí, od 7:00 je již zajištěn provoz 

v jednotlivých třídách. Převedení dětí z „ranní třídy“ do tříd zajišťují učitelky MŠ. 

 Budova se v 8:15 zamyká, odemčena je dále v době od 12:15 do 12:30 hodin a odpoledne od 

14:30 hodin do ukončení provozu MŠ. 

 Rodiče mohou své dítě do MŠ přivést či odvést v jakoukoliv jinou dobu po předchozí domluvě 

s učitelkou. 
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 Budova MŠ je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem. Zákonní zástupci jsou 

při nástupu do MŠ seznámeni s jeho chodem a zásadami používání čipů při příchodu do 

budovy a při odchodu. 

 V případě změn provozních podmínek (absence zaměstnanců, mimořádně nízké počty 

přítomných dětí, mimořádné akce školy ap.) se třídy spojují a rodiče jsou informováni 

vyvěšeným seznamem o rozdělení dětí na jednotlivé třídy (na dveřích MŠ při vstupu). 

 Vzdělávání probíhá ve čtyřech třídách 

 

2. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

 V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem provoz přerušit nebo 

omezit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí 

v tomto období, apod. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ je oznámen zákonným 

zástupcům nejméně 2 měsíce předem. 

 

3. Podmínky docházky dětí 

 

Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předávání 

zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

 Do mateřské školy jsou děti přijímány jen zdravé, čisté, upravené. O případných menších 

zdravotních či jiných obtížích informuje zákonný zástupce učitelku. 

 Zákonný zástupce přivede dítě do šatny, tam je převlékne a uloží svršky. Dítě předá  ve třídě, 

do které dítě dochází nebo ve třídě určené pro ranní příchod dětí. Nutný je alespoň oční 

kontakt s učitelkou. Nestačí dítě pouze doprovodit ke vchodu s tím, že dítě dojde samo. Při 

„nepředání“ dítěte učitelce nenese škola zodpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu 

do třídy. 

 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky v šatně, popř. na 

školní zahradě nebo ve třídě a to v době určené k přebírání dětí zákonnými zástupci. 

Momentem tohoto osobního kontaktu přebírá zákonný zástupce zpět zodpovědnost za dítě 

a je povinen neprodleně opustit areál mateřské školy. V případě, že tak neučiní, nese sám 

zodpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku nacházejícího se v areálu mateřské 

školy. 
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Postup školy při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou po 

skončení provozní doby mateřské školy 

 Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě včas, nejpozději do 16:30 hodin.  

 V případě nenadálého zdržení zákonný zástupce telefonicky kontaktuje před koncem 

provozní doby učitelku, vysvětlí příčinu zpoždění a dohodne se s ní na dalším postupu. Pokud 

tak neučiní, kontaktuje po 10 minutách učitelka zákonného zástupce a pokusí se dohodnout 

na řešení - předat dítě jiné zmocněné osobě. 

 Pokud se učitelce nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce ani pověřené osoby do 17:30 

hod, požádá Policii ČR o převoz dítěte do náhradního zařízení, kterým je Dětský domov 

Jedličkova 5, Ostrava – Zábřeh, tel. 595705301.  Dítě bude převezeno v doprovodu 

příslušníka PČR a učitelky / popřípadě i sociální pracovnice / do tohoto zařízení. 

 

 Za pobyt dítěte v náhradním zařízení bude zákonným zástupcům účtována platba dle 

aktuálního ceníku poskytnutých služeb tohoto zařízení. 

 Každý případ nevyzvednutí dítěte z MŠ bude projednán s odborem sociální a právní ochrany 

dětí ÚMOb Ostrava – Jih. Při opakovaném nevyzvednutí dítěte z MŠ, bude vznesen na OSPOD 

podnět k prošetření situace v rodině, s podezřením na zanedbání povinné péče   o dítě. 

 Pozdní převzetí dítěte po ukončení provozní doby je narušením provozu MŠ. V případě, že 

dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím 

upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.  

  

Vyzvedávání dítěte jinou osobou 

 Zákonní zástupci mohou k předávání a přebírání dítěte písemně zmocnit jinou způsobilou 

osobu. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte. 

Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost. 

 

Učitelka může odmítnout vydat dítě 

 rodiči či jiné pověřené osobě, která jeví vjemově poznatelné známky  

nezpůsobilosti k vyzvednutí dítěte 



 

 

17 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 

Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

 rodiči či jiné pověřené osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem drog, 

omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě 

 pokud je po rozvodu dítě výhradně svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebude 

druhému z rodičů dítě vydáno bez písemného souhlasu rodiče pověřené 

výchovou 

 pokud není soudně upraveno, komu je dítě svěřeno do péče, jsou práva obou 

rodičů naprosto totožná a právo vyzvednout dítě mají oba rodiče 

Za tímto účelem rozvedení rodiče doloží zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání kopii 

pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, jinak ředitelka postupuje tak, jako by 

rodiče rozvedeni nebyli. 

 

4. Informování zákonných zástupců o průběhu a výsledcích vzdělávání 

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

mateřské školy ve ŠVP, který je volně přístupný na chodbě u vstupu do mateřské školy. 

 Zákonní zástupci se mohou průběžně během roku, v době určené pro příchod dětí a jejich 

vyzvedávání (nebo v jiné předem dohodnuté době) informovat u pedagogického pracovníka 

o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte. 

 1x za rok (zpravidla v září) se konají třídní schůzky, na kterých jsou rodiče informováni         o 

všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. 

 Zákonný zástupce si může dohodnout s učitelkou či zástupcem ředitele pro předškolní 

vzdělávání individuální konzultace. 

 Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání nebo učitelka mohou vyzvat zákonné zástupce, 

aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí. 

 

5. Účast na akcích pořádaných mateřskou školou 

 Pokud škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení apod., 

informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce prostřednictvím písemné 

informace na dveřích tříd, webových stránek, případně sdělením učitelek při předávání dětí.  

 Zákonní zástupci jsou na počátku školního roku informováni o plánovaných tematicky 

zaměřených akcích souvisejících se vzděláváním dětí dle školního vzdělávacího programu.  V 

případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si MŠ souhlas s účastí dítěte 
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na této akci, a v případě nesouhlasu zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné 

vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti učitelkami. 

 

6. Platby v MŠ 

Úplata za předškolní vzdělávání 

 Úplata za předškolní vzdělávání stanovena směrnicí „Úplata za předškolní vzdělávání  v MŠ 

P. Lumumby 14“. Informace o výši úplaty a podmínkách její splatnosti jsou zveřejněny na 

nástěnce u hlavního vstupu do budovy MŠ, v šatnách jednotlivých tříd a na webových 

stránkách školy. 

 Bezúplatně se dítě vzdělává od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku. (§ 123 odst. 1 školského zákona) 

 Úplata musí být připsána na účet školy nejpozději do 27. dne předcházejícího měsíce, 

zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet školy nebo složenkou. 

 Ředitel školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín 

platby. 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání 

 Zákonní zástupci pobírající dávky hmotné nouze, příspěvky na pěstounskou péči nebo děti 

se zdravotním postižením mohou být na základě žádosti zákonného zástupce ředitelem školy 

od platby osvobozeni. Zákonný zástupce je povinen doložit potřebná potvrzení. 

Platba za školní stravování 

 Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce 

u hlavního vstupu do MŠ. 

 Platba na daný měsíc musí být připsána na účet školy nejpozději k 27. dni předešlého měsíce. 

 Částky za nevyčerpané, odhlášené obědy se zasílají na účet rodičů jednou za půl roku. 

 Platby jsou hrazeny na účet organizace. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou    pro 

rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto 

plateb je považováno za závažné porušení školního řádu a provozu mateřské školy a v konečném 

důsledku může být důvodem ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§35 odst. 1d 

školského zákona). 
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7. Organizace dne MŠ 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP probíhá v následujícím orientačním 

režimu dne: 

6.00 – 8.15 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy; děti již přítomné 

v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry a řízené činnosti; 

prostor pro individuální péči a pedagogickou diagnostiku; společný 

úklid 

8.00 – 8.45 společné přivítání, ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování 

dojmů, zážitků, skupinové a kolektivní aktivity řízené pedagogem; 

pohybová aktivita 

8.45 – 9.15 osobní hygiena, dopolední svačina 

9.15 – 9.45 dokončení řízené činnosti, sebehodnocení 

9.45 – 11.45 osobní hygiena; pobyt venku (volné i řízené aktivity k pohybové a 

duševní rekreaci dětí); seznamování s přírodou, přírodními jevy a 

okolním  světem 

v případě nepříznivého počasí spontánní hry a pohybové aktivity ve 

třídě 

11.45 – 12.15 osobní hygiena, příprava ke stolování, oběd dětí 

12.15– 14.00 osobní hygiena, převlékání, čas na pohádku, odpočinek dětí 

respektující rozdílné potřeby dětí,  

děti s nižší potřebou spánku individuální práce, klidové činnosti, 

kroužky 

14.00 – 14.30 vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina 

14.30 – 16.30 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci; volné činnosti 

a aktivity řízené učitelkou (hry, zájmové činnosti, pohybové hry); v 

případě pěkného počasí mohou tyto činnosti probíhat na školní 

zahradě mateřské školy  
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 Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího programu, dále v případě výletů, exkurzí, divadelních představení                       a 

podobných akcí. 

 Dostatečný pobyt venku podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při 

nepříznivém počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C). 

V horkém létě je možno posunout dobu pobytu venku. V letních měsících se aktivity 

přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. 

 Individuální a skupinové činnosti dětí, didakticky cílené individuální, spontánní a řízené 

činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. 

 Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek) a klidové činnosti dětí. Děti nejsou do 

spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. 

 

Stravování dětí 

 Stravování je dětem zajišťováno vlastní školní kuchyní. Za dodržování předpisů v této oblasti 

zodpovídá vedoucí školní jídelny. Spolu s hlavní kuchařkou sestavují jídelníček podle zásad 

správné výživy. Rodiče se s jídelním lístkem seznamují na nástěnce u hlavního vchodu nebo 

na webových stránkách MŠ. 

 Připomínky ke skladbě jídelníčku či způsobu stravování dítěte mohou zákonní zástupci vznést 

u učitelky ve třídě nebo přímo u vedoucí školní jídelny. Učitelky i vedoucí školní jídelny 

vznesené připomínky bezodkladně projednají se zástupcem ředitele pro předškolní 

vzdělávání, který rozhodne o dalším řešení. 

 Mateřská škola nabízí dietní stravování; nezbytnou podmínkou pro jeho využití je lékařské 

potvrzení vyžadující stravovat se s omezeními podle dietního režimu.  

 Odhlásit dítě ze stravy lze nejpozději do 12.00 hodin den předem osobně nebo telefonicky, 

v pondělí ráno též do 8.15 hodin. Dojde-li k nečekané absenci dítěte, může si rodič oběd první 

den vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni v době od 11.15 do 11.30 hodin. 

 Pitný režim připravuje MŠ. Děti se mohou v průběhu celého pobytu v mateřské škole           v 

samoobslužném režimu kdykoliv napít podle vlastního pocitu žízně. 

Podrobné podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní 

jídelny, který je vyvěšen na nástěnce u hlavního vstupu do MŠ. 
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IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

 

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech; přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří přiměřené podmínky 

pro jejich zdravý vývoj. 

 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. 

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

zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání počet pedagogických pracovníků tak, aby         na 

jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd (neplatí pro pobyt na školní zahradě). 

 Podmínky zajištění BOZP na zahradě jsou stanoveny v provozním řádu. 

 Při zajišťování výletů pro děti určí zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání počet učitelek 

tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí. 

 V MŠ je zákaz pohybu cizích osob bez přítomnosti pedagoga či jiného zaměstnance školy. 

 Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají 

své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat. 

 Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci 

(ostré předměty, léky, zápalky…) 

 Všechny děti jsou po dobu pobytu v mateřské škole a při činnostech organizovaných 

mateřskou školou pojištěny proti úrazům a nehodám. 

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

pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu. Skupina na komunikaci je doprovázena 

zpravidla dvěma učitelkami, z nichž jedna je vpředu a druhá vzadu. 

 Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství  a před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní 

všechny nebezpečné věci a překážky. 

 Při sportovních činnostech a pohybových aktivitách, které probíhají ve třídách, v jiných 

vyčleněných prostorách v objektu budovy nebo na venkovních prostorách v areálu mateřské 

školy, kontrolují učitelky, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, 

odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného 
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náčiní a nářadí kontrolují jejich funkčnost a bezpečnost. Učitelky dále dbají, aby cvičení a 

pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost 

těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí. 

 Při pracovních a výtvarných činnostech rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při 

kterých je nezbytné použít nástroje jako nůžky, kladívka, nože apod., vykonávají děti práci  s 

těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradě pod dohledem učitelů školy. Tyto nástroje 

jsou upravené (oblé, tupé). 

 V budově a v prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a návykových látek, zákaz 

kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí 

zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 

 

2. Ochrana zdraví dětí  

 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může  učitelka, pokud má při přebírání 

dětí 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 lékaře.  

 Léky se dětem v mateřské škole nepodávají. Učitelky mohou výjimečně podávat léky dětem 

se souhlasem zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání a na základě zprávy ošetřujícího 

lékaře, která přesně popisuje dávkování léků v případě, že by bylo jinak ohroženo zdraví 

dítěte. 

 Při náhlém onemocnění dítěte či úrazu zajistí učitel včasné poskytnutí první pomoci, 

v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření a o události a provedených 

opatřeních neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte a v případě úrazu také vedení 

školy. 

 Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha 

apod.) jsou rodiče ihned informováno a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

Zákonní zástupci jsou povinni dítě bezodkladně vyzvednout. Učitelka vše zaznamená         do 

Ranního filtru. 
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3. Dohled nad dětmi 

 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ (i při akcích pořádaných 

mimo areál MŠ) vykonávají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce 

nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím zmocněné 

osobě. 

 Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně 

vzdělávací činnosti, ani administrativní práce. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je 

učitelka povinna zajistit dozor nad dětmi jinou učitelkou nebo jiným zaměstnancem školy. 

 Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným 

zástupcem dítěte. 

 Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí při společných akcích v provozní době školy     a 

při akcích po skončení provozu školy  (Sportovní den, Broučkiáda, Den dětí apod.) 

 

4. Kroky v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19 

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19 Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit 

pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění 

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům 

věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

o Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, dítě spolu se zákonným 

zástupcem není vpuštěno do budovy školy. 

o Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 

nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte. 

o Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
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 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid19), 

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Dítěti 

(popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 

projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 

umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  

 

V. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

 

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy 

 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole jsou děti vedeny k šetrnému zacházení 

s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami tak, aby nedocházelo 

k ublížení na zdraví dětí a poškozování majetku školy.  

 V případě úmyslného poškození majetku bude tato záležitost projednána se zákonnými 

zástupci dítěte a pokud bylo dítě způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, 

bude požadována oprava nebo náhrada škody. 

 

2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich 

pobytu v mateřské škole 

 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

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

neprodleně zaměstnanci školy. 

 

3. Zabezpečení budovy školy 

 Vstup do budovy je zabezpečen čipovým systémem 

 Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod 

jejich návštěvy, zapsat do knihy návštěv a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po 

budově. 
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

     Školní řád nabývá platnosti a účinnosti od 1. 9. 2021 a je závazný pro všechny zaměstnance školy 

a zákonné zástupce dětí MŠ Patrice Lumumby 14. 

     Veškeré dodatky, změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před 

nabytím účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a také zákonní zástupci dětí. 

 

     Všichni zaměstnanci budou s obsahem školního řádu seznámeni před nabytím jeho účinnosti        

na pedagogické radě dne 27. 8. 2021, nově přijímaní zaměstnanci při nástupu do práce. Svým 

podpisem tuto skutečnost potvrdí. 

     Zákonní zástupci budou o vydání a obsahu školního řádu informováno na prvních třídních 

schůzkách. Zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se školním řádem školy a tuto skutečnost 

stvrdí svým podpisem. Školní řád je k dispozici na webových stránkách MŠ a u vchodu do MŠ.  

V Ostravě dne 27. 8. 2021 

 

Bc. Jana Elisová      Mgr. Pavel Olšovský 
zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání   ředitel školy  


