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Ředitel Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich 
zákonnými zástupci a zaměstnanci školy Základní školy a Mateřské školy Ráječko, 
okres Blansko, příspěvková organizace se sídlem Dlouhá 279, Rájec-Jestřebí. 
 
 

Čl. I 
 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  
 
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a 

vzdělávání a školní vzdělávací program 
 
1.1 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 dítěte, 
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) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  
h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 
i) nově příchozím dětem umožní MŠ po dohodě se zákonným zástupcem 

postupnou adaptaci na nové prostředí 
 
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání 

podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 
 
1.3 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 platnou příslušnou školskou a pracovněprávní 
legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními 
vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), 
v platném znění. 

 
1.4 V souladu s § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou 27/2016 

Sb., o vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami je zajištěna speciálně 
pedagogická péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem 
nadaným formou podpůrných opatření. 
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2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 
 
2.1 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.  
 
2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských 

práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. 
 
2.3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, 

vytvoří ředitel mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím 
potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

 
2.4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto 

Školního řádu. 
 
3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 

 
3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní 

zástupci“) mají právo: 
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných 
záležitostí vzdělávání dětí, 
c) na poradenskou pomoc a individuální konzultace mateřské školy nebo 
školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí, 
d) mají právo podílet se na plánování, přípravě a realizaci vzdělávacího 
programu v MŠ (třídní schůzky, účast na akcích MŠ, individuální konzultace). 

 
4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 
 
4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni  

a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), 

b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do 
mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,  

c) na vyzvání ředitele mateřské školy 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, 

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem, 

f) oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a 
změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky) – změny telefonních 
čísel, trvalého bydliště, zdravotní pojišťovny apod. – viz. tiskopis školy 
k vyzvednutí ve třídě, 
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g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 
 
4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají 
z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 
 
 
5. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
 
5.1  Pedagogický pracovník má při výkonu své pedagogické činnosti právo  

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jeho pedagogické činnosti, 
zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany 
dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu 
s pedagogickým pracovníkem ve škole,  
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s 
právními předpisy,  
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se 
zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací a výchovné činnosti,  
d) na objektivní hodnocení své pedagogické práce.  

 
5.2  Pedagogický pracovník je povinen  

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  
b) chránit a respektovat práva dítěte,  
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování 
ve škole,  
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o 
zdravotním stavu dítěte a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 
f) poskytovat zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou a 
vzděláváním. 
 

6. Povinné předškolní vzdělávání 
 
6.1 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 
 
6.2 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). 

6.3 Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, 

dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona. 

6.4 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové 
mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, 
příspěvková organizace, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou 
mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). 

 
6.5 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou 

pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního 
vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného vzdělávání 
stanovuje ředitel školy v rozmezí od 7 do 8 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 
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6.6 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na 

období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a 
středních školách. 
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v 

níž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).  

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

vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní 

vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona. 

6.8 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v povinném 

předškolním vzdělávání. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte 

písemně do sešitu v MŠ, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do mateřské 

školy písemně v Omluvném listě s uvedením časového rozsahu a důvodu 

uvolnění dítěte. Omluvný list je součástí přehledu docházky dítěte a je evidován 

u učitelek na jednotlivých třídách. 

6.9 Učitelky evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo 

zvýšené omluvené absence informují ředitele školy, který poskytnuté informace 

vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 

dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Neomluvenou absenci řeší ředitel školy 

pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při 

pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti 

dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). 

6.10  Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání 
nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. 

 
6.11 Děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání nemusí mít lékařské 

potvrzení o očkování. 
 
6.12  Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí: 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní 
docházky dítěte do mateřské školy, 
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně 
základní školy speciální, 
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. 

  
6.13 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli 
spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před 
počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
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7. Distanční vzdělávání 
 
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) má mateřská škola povinnost poskytovat 
distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě 
následujících důvodů: 
 
1. dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č.240/2020 Sb., o krizovém 
řízení. 
2. dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské 
hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
3. dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může Krajská hygienická stanice nebo 
poskytovatel zdravotních služeb. 
 
Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné z celé mateřské školy nebo z celé třídy 
mateřské školy, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání. 
Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se 
týká. 
Učitelky budou na jednotlivých třídách připravovat pracovní listy podle potřeb dětí a 
podle zavedených metod práce a vzdělávání v každé třídě. 
Pracovní listy budou pro děti kopírovat a rodičům předávat v papírové podobě každý 
týden v předem stanoveném termínu a to v odpoledních hodinách od 15.00 do 16.30 
hodin. 
Pracovní listy budou obsahovat stručné pokyny pro rodiče, jakým způsobem mají 
s dětmi pracovat a co budou s dětmi procvičovat. 
Vypracované pracovní listy a úkoly děti odevzdají až po znovuotevření provozu 
mateřské školy. 
Každá třída bude předávat úkoly v jiný den. 
Rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním budou o podrobnostech předem 
informováni emailem a informace o distanční výuce budou rovněž zveřejněny na 
webových stránkách školy. 
Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně hodnoceny učitelkou slovně, 
případně písemnou formou. 
Pokud se nebudou moci rodiče pro úkoly dostavit ve stanoveném termínu, dohodnou se 
telefonicky s učitelkami ze spádové třídy individuálně. 
 
Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože i 
v těchto případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny. 
 
Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí 
být zákonným zástupcem řádně omluveno telefonicky a po obnovení provozu mateřské 
školy písemně omluveno v Omluvném listě. 
 

Pro ostatní děti z mateřské školy bude znovu aktualizována facebooková stránka 
s nabídkou činností, pracovních listů, nápadů na tvoření apod. 
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8. Individuální vzdělávání 
 

8.1  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 oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 
roku. 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. 
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí 
obsahovat 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu 
dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, 
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 
8.2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 
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. 

 
8.3 Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit 

účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 
předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 
zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního 
vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání 
dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

 
8.4 Podmínky pro individuální vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, § 34b). 
 
9. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 
 
9.1 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. 

 
9.2 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. 
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10. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 
10.1 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 je 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 (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 
 

10.2 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně: 
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení 
školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného 
zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení 
ředitele mateřské školy nebo OSPOD.  

 Ředitel školy určuje učitele – Veroniku Kyzlinkovou, odpovědnou 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. 

 Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně 
však jedenkrát 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.) 

 
11. Vzdělávání dětí nadaných 
 
11.1 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. 

  
11.2 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. 
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Čl. II 

 
UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 
1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho 
stravování 
 
1.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy písemně dohodne 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. 

1.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, 
je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy. 

 
2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v 
mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení 
vzdělávání 

 
2.1 Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: 

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní 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. 

 
2.2 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy (6.30 – 8.00, 

poté se MŠ až do 14 hod. z bezpečnostních důvodů uzamyká) přivedou děti do 
MŠ. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost 
nahlásit změny ve stravování). Rodiče jsou povinni dítě po jeho převlečení 
v šatně předat osobně učitelkám mateřské školy, případně je informovat o 
zdravotním stavu dítěte. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské 
školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by 
mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do 
třídy. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče nikdy 
neponechávají děti v šatně samotné. 

 
2.3 Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí 

rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. 
 
2.4 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek 

mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté 
době.  
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11:45 až 12:15 hod. 
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod a 16:30 hod. V případě, že si rodiče 
dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední 
svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.  
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2.5 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho 

vyzvedávání a předávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření 
podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci řediteli mateřské 
školy. Toto písemné zmocnění má platnost po dobu vzdělávání dítěte v mateřské 
škole a je součástí třídní dokumentace. 

 
2.6 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá 

s dítětem v mateřské škole a  
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 
b) informuje telefonicky ředitele školy a postupuje podle jeho pokynů, 
c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve 

smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném 
znění, 

d) případně se obrátí na Policii ČR. 
e) 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. V této 
době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy. 

 
2.7 Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných 

situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte. 
 

3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich 
vzdělávání a dosažených výsledcích 
 
3.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a 

obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské 
škole ve Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v 
šatně mateřské školy a na webových stránkách školy. 

 
3.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro 

příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u 
pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do 
které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Pro podrobné 
informace si mohou domluvit individuální pohovor bez přítomnosti dětí. 

 
3.3 Ředitel mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky  

(1. pololetí hromadná schůzka rodičů, individuální pohovory s rodiči na 
jednotlivých třídách, 2. pololetí informativní pohovory rodičů na jednotlivých 
třídách, hromadná schůzka rodičů nově přijatých dětí), na kterých jsou zákonní 
zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se 
podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být 
svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména 
z provozních důvodů. 

 
3.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem mateřské školy nebo 

s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve 
třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky 
zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 
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3.5 Ředitel mateřské školy 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. 

 
3.6 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu mateřské 

školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro uplatnění zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
 
4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních 
akcích 
 
4.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, 

divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o 
tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného 
upozornění umístěného na dveřích jednotlivých tříd nebo na nástěnkách v 
mateřské škole a na webových stránkách školy. 

 
4.2 V případě, že součástí akcí uvedených bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá 

si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci 
a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu 
konání takovéto akce dozor pracovníkem školy. 

 
4.3 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 akcích informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden 
před jejich zahájením. 

 
5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního 
vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 
 
5.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při 

vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost nepřítomnosti dítěte v 
dostatečném předstihu písemnou formou v mateřské škole zápisem do sešitu 
v šatně u třídy, do které dítě dochází, osobně učitelce mateřské školy nebo 
telefonickým oznámením na telefonním čísle: 775 555 022 – třída Žabičky, 
773 318 494 – třída Ježečci, 774 489 668 – třída Sovičky. 

 
5.2 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 prostřednictvím telefonu nebo osobně. V oprávněných případech může 
mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo 
pro úraz potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

 
5.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje 

zákonný zástupce dítěte přejímajícímu pedagogickému pracovníkovi o 
případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na 
omezení jeho činnosti při vzdělávání. 
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5.4 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou 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. 

 
5.5 Zákonní zástupci dítěte předávají do mateřské školy dítě zdravé, bez zvýšené 

teploty, zvracení, průjmu, bolesti břicha, bez známek infekčního onemocnění, 
výskytu vší, dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, 
sádrou na končetinách (při rekonvalescenci po úraze bude dítě přijato k 
docházce do MŠ pouze na písemné doporučení ošetřujícího lékaře); vyskytne-li 
se u dítěte infekční onemocnění, jsou zákonní zástupci dítěte povinni tuto 
skutečnost neprodleně ohlásit mateřské škole. 

 
5.6 Zákonní zástupci dítěte (popřípadě osoby pověřené k přebírání dítěte z MŠ) jsou 

povinni: 
a) informovat neprodleně, nejpozději do doby opuštění objektu MŠ, učitelku o 
úrazu dítěte, který se stal po převzetí od učitelky MŠ v objektu školy (šatna, 
schodiště, školní zahrada apod.), 
b) při převzetí dítěte od učitelky MŠ zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný 
úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do doby opuštění objektu MŠ, informovat učitelku; na pozdější 
upozornění či stížnosti nebude ze strany školy brán zřetel. 

 
6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole 
 
6.1 Úplata za vzdělávání a stravné je hrazena 20. dne následujícího měsíce.  
 
6.2 Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky 

stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. 
 
6.3 Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici 

o úhradě stravného. 
 
7. 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 vnitřní 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. 
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Čl. III 

 
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V 
MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
1. Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy 
 
1.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v 

období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo 
svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v 
případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou 
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného ve školském rejstříku. 

 
1.2  Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
b) 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. 
 

1.3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se 
zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 
měsíce. 

 
1.4 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

a) do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však děti od 2 let (§ 34 odst. 1). 

b) předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1). 

c) přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě 

se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je obvyklým 

způsobem - informační plakáty, webové stránky školy a obce, … (§ 34 odst. 

2). 

d) Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou 

zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2). 

e) Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitel školy. 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole 

nebo stáhnout z webových stránek.  

f) O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve 

správním řízení.     

g) Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude 

potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti. 

h) K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR 

nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. 
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K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany 

ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR 

oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území 

ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. 

i) Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, 

je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího lékaře. 

j) Po vyrozumění ředitelem školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do 

MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a 

dostanou informace o provozu MŠ. 

 
2. Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy ve správním 
řízení Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění. 
 
3. Ukončení předškolního vzdělávání  
 
3.1  Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 

zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, 
jestliže 

 a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 
vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 

 b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské 
školy, 

 c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 
poradenské zařízení, 

 d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole 
nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s 
ředitelem jiný termín úhrady. 

 
3.2  Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné. 
 
3.3 Ukončení vzdělávání dítěte při dovršení 6 let se řídí dle zákona č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a ve znění pozdějších platných právních předpisů: 
a) §36 plnění povinnosti školní docházky odst. 3, 4 
b) §37 odklad povinné školní docházky – pokud se zákonný zástupce dítěte 
rozhodne nebo uvažuje dle odstavce č. 1 – 2 tohoto školského zákona o 
možnostech odkladu školní docházky svého dítěte, neprodleně předá tuto 
informaci písemně řediteli školy, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, 
c) zákonný zástupce dítěte předá řediteli školy vydané „Rozhodnutí o odkladu 
školní docházky“, kde bylo dítě u řádného zápisu a závěry z odborných vyšetření 
z poradenských zařízení nejpozději do 30. června kalendářního roku. 
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Čl. IV 

 
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
1. Docházka a způsob vzdělávání 
 
1.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy písemně dohodne se 

zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho 
pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se 
zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu 
v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou. Pokud zákonní 
zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto 
změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy. 

 
1.2 Jedná-li se o děti, které se v mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, 

než odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky 
dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s 
účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po 
uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně 
informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době. 

 
2. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  
 
2.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou 

pobytu od 6:30 do 16:30 hod. Rodiče jsou seznámeni s pracovní dobou mateřské 
školy, jejich povinností je vyzvednout si dítě tak, aby mohla být mateřská škola 
v 16:30 hodin uzavřena, tzn. vyzvednout si děti v době předcházející času 16:30 
tak, aby se dítě stačilo obléknout a odejít v klidu. 

 
2.2 Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž jsou do jedné třídy 

mateřské školy zařazeny děti různých věkových kategorií. 
 
2.3 V měsících červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se 

zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného 
omezení nebo přerušení oznámí ředitel mateřské školy nejméně 2 měsíce 
předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede 
také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty. 
Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a 
po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o 
omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitel mateřské  
školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo 
přerušení provozu rozhodne. 
 

2.4 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího 
(rámcového) programu probíhá v základním denním režimu. Stanovený základní 
denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního 
vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a 
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.  
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           6:30 – 8:00 

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity 
 

        
       8:00 – 8:40 

Pohybové aktivity 
 

        
       8:40 – 9:00 

Osobní hygiena, dopolední svačina 
 

             
            9:00 -  9:30 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce 
s integrovanými dětmi, řízené aktivity 
 

 
9:30 -11:30     

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. 
náhradní činnost 
 

 
11:30 -12:15 

Osobní hygiena dětí a oběd 
 

 
12:15 -14:15 

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 
 

 
14:15 -14:30 

Odpolední svačina, osobní hygiena 
 

 
14:30 -16:30 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové 
aktivity dětí 
 

 
2.5 Dítě potřebuje do MŠ vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, tričko, 

zástěrku apod.), bačkůrky (uzavřené – nejlépe se zdravotním klínkem), náhradní 
oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku 
apod.), pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (každý druhý pátek si nosí děti 
pyžamo na vyprání domů). 

 
2.6 Pobyt venku je bez výjimek pravidelný, děti musí mít vhodné oblečení, aby 

nemusely být omezeny při pohybu, chladu, chůzi a nemusely se bát ušpinění a 
promáčení při pobytu v přírodě. Vhodné je mít náhradní podepsané oblečení. 
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Čl. V 

 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 
 
1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 
stravování 
 
1.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí 

základní a mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle 
Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o 
školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé 
výživy. 

 
1.2 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat 

dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní 
jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují  
v rámci „pitného režimu“. Dítě, pokud je v době podávání jídla přítomno v MŠ, se 
stravuje vždy. 

 
2. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich 
nepřítomnosti v mateřské škole 
 
2.1 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto 

důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
zákonný zástupce v mateřské škole, která automaticky nahlásí tuto změnu ve 
školní jídelně. 

 
2.2 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za 

první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 12.30 hodin oběd, 
na který by mělo dítě za tento den nárok a odnést ve vlastních nádobách (platí 
pouze v první den nepřítomnosti). Ostatní jídla lze za tento den odebrat, pouze 
pokud to umožňují hygienické normy. 

 
2.3 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem (např.: páteční oběd je 

nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). 
 
2.4 V případě celodenního stravování, kdy je dítě odhlášeno z odpoledního pobytu 

v mateřské škole – odchází domů po obědě – nemá nárok odebírat odpolední 
svačinu. Tuto skutečnost zákonní zástupci napíší v šatně do připraveného sešitu 
a odpolední svačina bude dítěti automaticky odhlášena. 

 
2.5 Školní stravování není dietní ve smyslu vyhlášky č. 107/2005 Sb., výživové 

hodnoty jsou vyhláškou dány pro všechny stejně. 
 Dietní stravování je realizováno na základě dohody zákonného zástupce a školní 

jídelny. Vždy musí být doloženo lékařským potvrzením. 
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Čl. VI 

 
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH  
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY  
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ    
  
1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
 
1.1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme 

od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka 
předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené 
osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným 
zástupcem dítěte. 

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

vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho 
učitele připadlo nejvýše 
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními 
druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3let. 
 

1.3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 
 

1.4 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání 
pobytu venku je nepříznivé počasí - silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší 
nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. 
 

1.5 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních 
činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel 
mateřské 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. 

 
1.6 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, a v případě 

mateřské školy s internátním provozem v době po ukončení celodenního 
vzdělávání určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných 
pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí 
uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

1.7  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. 

 
1.8 V zájmu ochrany 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. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat  
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 pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od 

ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 
 
1.9 Při výskytu infekčního onemocnění dítěte včetně vší, jsou rodiče povinni 

neprodleně informovat mateřskou školu o výskytu této skutečnosti. Pokud dojde 
ke zjištění nebo důvodnému podezření z infekčního onemocnění během 
vzdělávání dětí ve škole, budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte 
a dítě bude do jejich příchodu odděleno od ostatních dětí (při zajištění všech 
podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dozoru), aby nedošlo k 
šíření infekce. Ředitelství školy zajistí předání této informace ostatním zákonným 
zástupcům dětí.  

  
1.10 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním 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 jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice 
seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální 
závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), 
vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování. 

 
1.11 MŠ je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí a 

odcházení dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 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. 

 
1.12 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných 

návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů. 
 
2. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání 
 

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, 
přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje 
školní řád (ust. § 30 odst.  
1 písm. c) školského zákona).  

 
Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá 
zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 
odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního 
onemocnění, od ostatních dětí.  
Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona 
„vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a 
opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola 
ukončit předškolní vzdělávání dítěte. 
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Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez 
známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního 
napadení.  

 
2.1 Za akutní infekční onemocnění se považuje:  

- Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez 
zvýšené tělesné teploty.  

- Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z 
nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.  

- Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez 
zvýšené tělesné teploty.  

- Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 

6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.  

- Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka 
nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá nealimentovaný 
trávící trakt, běžnou stravu nepřijme.  

- Zánět spojivek.  

- Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.  
 
 
2.2 Za parazitární onemocnění se považuje:  

- Pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela 
odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.  

- Roup dětský.  

- Svrab.  
 

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do 
domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má 
parazitární onemocnění.  

 
Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu 
zdravých dětí.  

 
Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární 
onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření: 

 
- Plané neštovice.  

- Spála.  

- Impetigo.  

- Průjem a zvracení.  

- 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.  

- Zánět spojivek.  

- Pedikulóza (veš dětská).  

- Roupi.  

- Svrab.  
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Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat 
ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární 
onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na 
viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.  

 
2.3 Chronická onemocnění u dítěte 
 

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající 
alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit 
potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické 
potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a bude odesláno do domácího 
léčení.  
Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je 
považována za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.  
Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením 
je:  
- Epilepsie,  

- Astma bronchiale.  
 
2.4 Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole 
 

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a 
léčivé přípravky.  
Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým 
pracovníkem, který má k tomu oprávnění.  
V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat 
lék, je nutné mateřské škole doložit potřebnost zprávou od lékaře. 
Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život 
ohrožujících stavech záchrannou službu. 

 
 
3. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi. 
 
3.1 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. 

  
3.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený 

dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:  
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních 
komunikacích 
• děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech 
 
 
• skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky nebo 
jedním pedagogickým pracovníkem a jednou pověřenou osobou, z nichž jeden je 
na začátku skupiny a druhý na jejím konci 
• skupina k přesunu využívá především chodníků   
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• vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, 
přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a 
pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny 
• při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod 
zastavovací terč 
b) pobyt dětí v přírodě 
• využívají se pouze známá bezpečná místa a prostory  
• pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí prohlídnou prostor a odstraní 
všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, injekční 
stříkačky, plechy, ostré velké kameny apod.) 
• při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti 
neopustily vymezené prostranství   
c) sportovní činnosti a pohybové aktivity 
• před 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, 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 
• pedagogičtí 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 
• 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 dozorem pedagogických 
pracovníků školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty 
apod.)  
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Čl. VII 

 
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 
 
1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

 
1.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí 

pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími 
vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

 
1.2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci zaměstnanců a dětí pouze na místa 

k tomu určená. 
 
 
2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při 
jejich pobytu v mateřské škole  

 
2.1 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, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s 
pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po 
dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte. 

 
2.2 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace 

49. Školní řád mateřské školy                                                                                                          strana 26 z počtu 26 

 
Čl. VIII 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Účinnost a platnost Školního řádu 
 
Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy a je účinný od 1.9.2021. 
 
1.1 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí Spisovým 

řádem školy.  
 
1.2 Kontrolou provádění ustanovení tohoto Školního řádu je statutárním orgánem  

školy pověřen zaměstnanec: Veronika Kyzlinková, vedoucí učitelka mateřské 
školy 

 
 
2. Změny a dodatky Školního řádu 
 
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze 
písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni 
zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.   
 
 
3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem 
 
3.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního  

řádu. 
 
3.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich 

nástupu do práce. 
 
3.3 Mateřská škola zajistí seznámení se Školním řádem zákonné zástupce dětí a 

 výtisk Školního řádu vyvěsí na přístupném místě jednotlivých tříd – šatna dětí a 
na webových stránkách školy – www.zsrajecko.cz. Zákonní zástupci dětí svým 
podpisem potvrdí seznámení se Školním řádem na třídních schůzkách v měsíci 
září. 

 
 
 
 
 
V Ráječku, dne 26.8.2021 

 
 
 

 
 
 
PaedDr. Pavel Vaverka 
ředitel školy 
 

http://www.zsrajecko.cz/

