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Mateřská škola, Budovatelská 301, 373 81 Kamenný Újezd 

ŠKOLNÍ ŘÁD  
  
Vypracoval: Ivana Klivandová 

(od 1.9.2018 Mgr. Bohumil Novotný) 

Směrnice nabývá platnosti dne: 21.3.2017 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 21.3.2017 

Aktualizováno: 1.9.2018 

 

Ředitel mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona 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. 
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I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole . 

 

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. 

 

1.2 Vzdělávání dětí probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, na jehož základě je vypracován Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání (dále ŠVP PV). ŠVP PV zpracovává zástupce vedení školy ve spolupráci 

s pedagogickým týmem a je zveřejněn na přístupném místě ve škole. 

Každá třída pracuje podle vlastního Třídního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, který vychází ze ŠVP PV.  

 

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 

platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), 

v platném znění. 

 

2. Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

2.1  Každé přijaté dítě má právo 

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

zaručující optimální rozvoj jeho schopností a optimální rozvoj jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při 

pobytu v mateřské škole.  

 

2. 2      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 v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. o  

            vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném  

            znění, 

  

2. 3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního 

 řádu. 
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3. Práva zákonných zástupců  

 

3. 1 Zákonní zástupci dětí mají zejména právo: 

a) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. 

b) podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu, přispívat svými nápady a náměty 

k obohacení školního vzdělávacího programu (spoluúčast při akcích, aktivitách školy) 

c) mateřská škola spolupracuje s rodiči ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného 

výchovného působení rodiny a mateřské školy, rodiče jsou seznamováni se Školním 

vzdělávacím programem, Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti  

d) na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání dítěte (ústní formou při                                   

denním styku s učitelkami ve třídách, s ředitelem a s vedoucí učitelkou kdykoliv    

e) po předchozí domluvě, písemnou formou na informačních tabulích ve vstupní hale a 

šatnách dětí), 

 f)   vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dítěte, 

g)   na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte, 

h)   účastnit se vzdělávání v rámci adaptace dítěte, pokud je to pro dítě přínosné  

       (vždy po domluvě s třídní učitelkou).  

 

4. Povinnosti zákonných zástupců dětí 

 

4. 1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni: 

a) Povinné předškolní vzdělávání  - 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)  - pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě 

k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a ŠZ - 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 ŠZ) 

b) - zákonný zástupce je povinen zajistit pravidelnou docházku dítěte do předškolního 

vzdělávání v pracovních dnech, rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven 

na 4 hodiny denně v čase od 8,00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve 

dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se 

v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3 ŠZ) - 

zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 

vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy.     

c) na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dětí, 

d) předávat dítě učitelce, mateřská škola nenese odpovědnost za dítě nepředané zákonným 

zástupcem, nebo jím písemně pověřenou osobou 

e) být odpovědni za to, co děti nosí do mateřské školy (nebezpečné věci – ostré předměty, 

zápalky, možnost ztráty a poškození - šperky, apod.) 

f) přivádět do mateřské školy dítě zdravé, vhodně a čistě upravené 

       g) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo  

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

h) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými   

 školním řádem, 

i) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona v platném znění a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v 

těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky), 

j) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné 
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dbát na to, aby děti měly ve svých věcech pořádek, vést děti k samostatnosti při hygieně, 

stolování, samoobslužných činnostech, pomáhat škole při vytváření základních 

společenských návyků, zejména k úctě k dospělým, zdravení, zdvořilosti, ale též 

k sebeúctě a k úctě k práci jiných osob.  

k) dodržovat školní řád a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

5.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do 

mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, které před 

začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo 

trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do 

výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Ředitel školy stanoví v dohodě se zřizovatelem termín a místo zápisu. 
 

5.2  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. 

 

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

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

 

5.4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to 

nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 

 

6. 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. 

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání  

 

7.1 Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 

zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

a) dítě se 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 ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný  

 termín úhrady.  

 

 

7.2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte,   

pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
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8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

 

8. 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. 

 

8. 2 Cizinci ze třetích států 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. 

 

9. Docházka a způsob vzdělávání 

 

9.1 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. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla  

přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Změny jsou prováděny písemnou formou. 

 

9. 2      Nepřítomnost dítěte ve vzdělávání delší než 3 dny je zákonný zástupce dítěte povinen 

omluvit písemně (v docházkovém sešitu), telefonicky nebo osobně. Pokud je absence 

dítěte známa předem, mateřské škole ji ohlásit. V případě absence dítěte v posledním roce 

docházky, s povinným předškolním vzděláváním (pokud toto neplní jiným způsobem), 

platí následující (viz níže) 

 

 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte. 

 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody každé nepřítomnosti dítěte nejpozději   

  do 3 dnů ode dne výzvy. 

 • Ředitel mateřské školy je oprávněn (a) požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 

 

 Při neomluvené absenci povinného předškolního vzdělávání zašle ředitel školy oznámení 

nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

 

9. 3 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. 

  

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem 

podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské 
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školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, 

kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

 

10. Individuální vzdělávání 
 

10.1  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, 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. 

 

10. 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. 

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.  

 

11. Přebírání/ předávání dětí  

 

11.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí, nebo v individuálně dohodnuté době do 

mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy. 

  

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy 

v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. 

 

11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a 

předávání při vzdělávání v mateřské škole.  

 

11.4 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. 
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11. 5 Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích 

škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte. 

 

 

12. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

 

12.1 Tato pravidla jsou postavena na vzájemné úctě, solidaritě, respektu, názorové 

snášenlivosti a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 

 

12. 2 Zaměstnancem školy se rozumí jak pedagogičtí, tak i nepedagogičtí pracovníci. 

 

12. 3 Zaměstnanec chápe svou úlohu v rámci školy, své postavení nevyužívá k manipulaci a  

k osobnímu soukromému prospěchu, uplatňuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, 

odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé. 

 

12. 4 Zaměstnanec respektuje psychickou i fyzickou autonomii a jedinečnost dětí, jejich 

zákonných zástupců a spolupracovníků. 

 

12. 5 Zaměstnanec má právo na seberealizaci. 

 

12. 6 Zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany dětí a jejich zákonných 

zástupců. 

 

12.7 Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o dítěti (zdravotní způsobilost, atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 

pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

 

13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  

 

13.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem.  

Provoz školy je od 6:15 hodin do 16:30 hodin. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě 

tak, aby škola mohla být v 16:30 hodin opravdu uzavřena. 

 

13. 2 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.  

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. 

 

13. 3 Zapsané děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku, avšak s ohledem na počet dětí 

ve třídě.  

 

13. 4 Předškolní vzdělávání dětí probíhá v rámcovém vnitřním režimu dne, který je dostatečně 

flexibilní  
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6:15 h – 8:30 h příchod dětí do mateřské školy, převzetí dětí učitelkami od jejich 

zákonných zástupců, spontánní hra dětí 

 

8:30 h – 9:45 h ranní hygiena, dopolední svačina, ranní cvičení, spontánní činnost a 

řízená činnost zaměřená na výchovu a vzdělávání dětí prováděná 

v souladu s třídními vzdělávacími programy 

 

9:45 h – 11:45 h příprava na pobyt venku a pobyt venku 

 

 

11:45 h – 12:15 h  hygiena, odpočinek, 

    individuální činnost s dětmi s nižší potřebou spánku 

 

12:15 h – 14:00 h  hygiena, odpočinek, 

    individuální činnost s dětmi s nižší potřebou spánku 

 

14:00 h – 14:45 h  hygiena, odpolední svačina 

 

14:45 h – 16:30 h odpolední zájmové činnosti dětí (hry, dle zájmu a potřeb dětí 

pokračování cílených činností) 

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání je určen v čase od 8:00 hodin po dobu  

nepřetržitých čtyř hodin. 

 

Všechny děti se v ráno scházejí ve 3. třídě a odpoledne se rozcházejí v 1. třídě.  

 

13. 5    Děti se do mateřské školy přijímají zpravidla od 6,15 hodin do 8,15 hodin. Po předchozí 

dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv, dle potřeby rodiny, avšak s ohledem 

na vnitřní režim mateřské školy (děti musí být přítomny na území MŠ, např. při pobytu 

venku). 

 

13. 6 Ředitel školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání 

 

13. 7 Úplata za vzdělávání je hrazena do 15. dne v kalendářním měsíci 

 

13. 8 Úplatu je možné uhradit převodem z účtu nebo složenkou  

           (číslo účtu pro platbu je 171 328 211, kód banky 0300). 

 

13. 9 Dětem je denně poskytována plnohodnotná strava dle příslušných norem a předpisů. 

  

Je-li dítě nemocné, má první den nemoci nárok na odebírání stravy. V tomto případě je 

možnost odebrání stravy ve školní kuchyni v době od 10:45 hod. do 11:15 hod. do 

vlastních nádob. 

 

13. 10 Stravné je hrazeno převodem z účtu nebo složenkou (číslo účtu pro platbu stravného je 

171 328 211, kód banky 0300). 

 

13. 11 Platba za školní stravování je hrazena do 15. dne předchozího měsíce. 
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13. 12 Vzhledem ke zjištění počtu strávníků se děti přihlašují a odhlašují den předem do 13,00 

hodin u vedoucí školní stravovny na telefonním čísle 724 131 200, u vedoucí kuchařky na 

telefonním čísle 777 490 258 nebo v sešitě odhlášek ve vstupní hale mateřské školy. 

 

13. 13 V průběhu dne mají děti zajištěn dostatečný pitný režim. 

 

13. 14  Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu 

venku je nepříznivé počasí. 

 

13. 15 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje 

v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním, umístěným ve 

škole na veřejně přístupném místě. U akcí spojených s mimořádnými finančními 

výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem. 

 

13. 16 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole telefonicky nebo 

osobně učitelce mateřské školy.  

 

13. 17 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného 

odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně,  

písemně, nebo telefonicky. 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy  před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

 

14. 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. 

 

14. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

stanoví ředitel ZŠ a MŠ Kamenný Újezd počet učitelů tak, aby na jednoho učitele 

připadlo nejvýše 

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého 

až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. 

 

14. 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. 

 

14. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních 

činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel školy k 

zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech 

jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním 

vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

 

14. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitel, 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 



 

                             ______________ 

 
10 

 

předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění 

si může vyžádat učitel od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího 

lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.  

 

14. 6 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 jejich 

věku a schopnostem vedeny pochopit a porozumět dané problematice. Jsou seznamovány 

s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, 

televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných 

forem rizikového chování. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a 

násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve 

třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich 

počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských 

poradenských zařízeních. 

 

14. 7 Ve škole je zakázána reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, 

nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální 

vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a 

nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými  

požadavky na zdravou výživu dětí.  

 

14. 8 Hlavní vchod je s ohledem na bezpečnost dětí uzamykán po celou dobu provozní doby 

MŠ tj. od 6:15 – 16:30. V časech příchodu i odchodu je nutné použít zvonek. Zákonný 

zástupce nebo jím písemně pověřená osoba se ozve svým jménem a identifikuje se 

pohledem do kamery u dveří. Poté bude vpuštěn do budovy k osobnímu předání dítěte 

učitelce, nebo převzetí dítěte od učitelky. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu 

cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali 

nekontrolovatelně po budově. Hlavní vchod je nutné vždy uzavírat. 

 

14. 9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu, jsou všichni zaměstnanci povinni okamžitě poskytnout 

první pomoc, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc. Školním úrazem je úraz, který 

se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisí, tzn. 

v době, kdy za něj zodpovídá učitelka. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na 

cestě do školy a zpět. Škola vede evidenci úrazů. 

 

14.10 V budově a areálu školy platí zákaz kouření, manipulace s ohněm, požívání alkoholu a 

jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, zákaz vstupu 

psů. 

 

 IV. Zacházení s majetkem mateřské školy 

 

15. 1 Veškeré učební pomůcky, hračky a další vzdělávací potřeby slouží pro vzdělávání dětí 

přijatých do mateřské školy a k tomuto účelu musí být v dobrém technickém stavu. 

 

15. 2 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, 

aby děti zacházely šetrně, účelně a hospodárně s učebními pomůckami, hračkami a 

dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

 

15. 3 Pokud dojde k poničení hraček, je třeba zajistit okamžitou opravu, do které mohou být po 

vzájemné dohodě zapojeni i zákonní zástupci dětí. 
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15. 4 Při pobytu v interiéru a exteriéru mateřské školy jsou všichni zúčastnění povinni chovat 

se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku. 

 

15.5   Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci své a dětí pouze na místa k tomu určená. 

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

17. 1 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem 

školy.  

 

17. 2  Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2018 

 

a) Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole – chodba MŠ a www.zsku.cz. Zákonní 
zástupci dětí jsou informováni o jeho vydání a obsahu na třídních schůzkách. 

b) Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 29. 8. 2018 
c) Se školním řádem byli seznámeni i ostatní zaměstnanci mateřské školy. 
d) Děti, budou seznámeni s obsahem školního řádu ve třídách formou, která odpovídá věku 

a rozumových schopnostem dětí. 
 

 

 

V Kamenném Újezdě dne 1. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..        

   

Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy 


