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Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon zákonem č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) vydává ředitelka mateřské školy tento 
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1. Cíle předškolního vzdělávání 

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém 

citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních 

životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro 

pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn 

na přístupném místě v mateřské škole. 

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami  

s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a 

výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních 

podmínek uplatněných v mateřské škole. 

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. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve škole 

 

2.1 Práva dítěte: 

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa  

k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky 

zranit). 

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, 

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). 

  

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 

pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, 

právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku apod.). 

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 

(právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez 

ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo 

na soukromí apod.).  

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu 

jednat a žít svým vlastním způsobem apod.). 

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho 

schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti. 

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy. 
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Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole. 

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho 

zdravotní stav. 

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní 

zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup). 

 

Práva a povinnosti dětí zobrazují srozumitelné symboly pravidel chování, umístěné ve třídách a ve 

společných prostorách v přízemí. Pravidla jsou průběžně opakována. 

 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě (se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo nadané), vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním 

vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

 

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

2.2 Povinnosti dítěte: 

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ. 

 

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy. 

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami. 

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si. 

 

Dítě má povinnost dodržovat pravidla hygieny. 

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu. 

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i 

duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel. 

 

Dítě má plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž je opakovaně 

seznamováno. 

 

2.3 Zákonný zástupce má právo: 

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

 

Zákonný zástupce má právo podílet se na dění v mateřské škole. 

  

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 

zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy. 

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního  
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a rodinného života. 

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami školy. 

 

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení 

vzniklých problémů. 

 

Zákonný zástupce má právo projevit připomínky k provozu a zaměstnancům MŠ. 

 

 

2.4 Povinnosti zákonného zástupce: 

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

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

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání 

nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. 

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní výdejny a respektovat 

další vnitřní předpisy školy. 

 

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných 

pravidel. 

 

Přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku). 

Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

2.5. Systém péče o děti s přirozenými 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 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 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 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. 

 

3. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě) 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení  

   a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

 

Zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů 

  a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Ostatní práva na ochranu osobních údajů se 

řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

 

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 

fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí. 

 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu  

s   občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a s platnou legislativou na ochranu osobních údajů. 

 

Jakékoliv nezákonné zveřejňování osobních údajů učitelem nebo žákem školy, narušování vyučovacího 

procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu 

řádu. 

 

4. Provoz a vnitřní režim školy 

 

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

MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných 

tříd.  

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických 

pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

jejich bezpečnost a ochrana zdraví.  

 

4.1 Provoz a vnitřní režim MŠ  

 

Provozní doba MŠ:               6.30 – 16.00 hodin 

MŠ je uzavřena z bezpečnostních důvodů:          od  8.15 do 11.45 hodin 

                                                                              od 12.45 do 14.30 hodin 

 

Od 1. 9.2016 je mateřská škola zabezpečena biometrickým systémem Safy – bezpečná školka, kdy 

oprávněné osoby (zákonní zástupci dětí, popř. zmocněnci) mají oprávnění vstoupit do budovy v časech 

od 6.30 do 8.15 hod., od 11.45 do 12.45 hod., od 14.30 do 16.00 hod. na základě otisku markantních 

bodů na prstě, popř. pomocí čipu. 
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V případě jiného příchodu do MŠ použijí zákonní zástupci dveřní zvonek a vyčkají příchodu školnice 

(popř. jiného zaměstnance školy). 

 

Vyzvedávání dětí: 

Zákonní zástupci si vyzvedávají děti po obědě od 12.00 do 12.30 hodin a po odpoledním odpočinku od 

14.30 hodin v budově školy, popř. na zahradě školy. 

Vyzvedávání a přijímání dětí mimo běžnou dobu lze kdykoliv dohodnout s pedagogickou pracovnicí. 

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky 

kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR 

a předat dítě na speciální pracoviště. 

 

Omlouvání a absence dětí:  

Nepřítomnost dítěte je vždy třeba omluvit, a to ráno nejpozději do 7.30 hodin či den předem osobně, 

telefonicky nebo písemně do sešitu v šatně. 

  

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto 

skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu 

v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni 

k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

 

Onemocnění, o kterých je nutné vzájemně se informovat: neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, impetigo, 

syndrom HMFD, meningokoková onemocnění, hepatitidy, mononukleóza, průjmová onemocnění, 

roupi, vši, covid – 19. 

 

V případě, že má dítě příznaky onemocnění nebo vši (zavšivení je považováno za infekční onemocnění 

„pediculosis“), má učitelka právo odmítnout přijetí dítěte do kolektivu s ohledem na ochranu zdraví 

ostatních účastníků vzdělávání.  

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců ve 

třídě, do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí 

tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. 

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti nehodám a úrazům v době pobytu v mateřské škole  

a při akcích organizovaných mateřskou školou. Pokud úraz není zaviněn mateřskou školou, nebude 

pojišťovnou uhrazen. V mateřské škole eliminujeme možná nebezpečí a dohled nad dětmi není 

v žádném případě zanedbán. Doporučujeme proto zákonným zástupcům, aby dítě pojistili proti úrazu 

v mateřské škole. 

 

Informace o akcích školy jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách 

školy. 

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 

Uspořádání  dne :  

 

6:30 – 7:30 -  scházení dětí v 1. třídě – ranní hry podle výběru a přání dětí, individuální práce s 

dětmi 

 

 7.30 -  děti jsou rozděleny do 1. třídy Berušek a 2. třídy Sluníček: 

 

7.30 – 8.30 - ranní cvičení (pohybové lokomoční činnosti – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, 

změny poloh a pohybů, vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení, 

jógové prvky a jóga prstů, závodivé a taneční hry, komunitní kruh 

 

 8.30 -  hygiena, příprava na dopolední svačinu, svačina 
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 9.00 -  činnosti řízené pedagogem: praktické a tvořivé činnosti dětí dle školního vzdělávacího 

programu, týdenního plánu třídy 

 

9.45 – 11.15 -  pobyt dětí venku ( za vhodných klimatických podmínek) 

 

            11.15 – 12.00 – hygiena, příprava na oběd, oběd 

 

            12.00 – 12.30 – hygiena, vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek 

             

             12.30 –  14.00 - odpočinek, relaxace dětí na lůžku s přihlédnutím k individuálním potřebám 

hygiena, náhradní aktivity 

 

14.15 – 14.45 – hygiena, příprava na svačinu, svačina 

 

14.45 – 15.30 - odpolední zájmové činnosti podle výběru a přání dětí, individuální práce s dětmi  

 

15.30 – děti  společně v 1. třídě Berušek 

 

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v době 8:00 – 12:00 hod. 

 

4.2 Organizace stravování dětí 

 

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna při Mateřské škole Obchodní 1639, Uh. Brod. 

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se 

platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.  

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, 

oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové 

nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole 

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

 

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem písemně v sešitě v šatně nebo v daný den 

telefonicky nebo osobně do 7.30 hodin.  Neodhlášené obědy propadají. 

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.30 hodin, na ostatní 

dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. 

 

Podávání svačin:  od  8.30 hod., od 14:30 hod. 

Podávání obědů:  od 11.30 hod. 

 

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, mladším dětem pomáhá učitelka  

 

4.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. 

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání.  

Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je 

způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy a obce, místní tisk). 
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Ředitelka mateřské školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna 

současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. 

 

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

 

Ředitelka 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 o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

  

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 a registrujícího lékaře. 

 

Po vyrozumění ředitelkou 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. 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 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. 

4.4 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.  

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku 

podle § 182a školského zákona. 

  

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.  

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky  

v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek 

vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod.  

 

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. 

 

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 

školského zákona. 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

 

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.  

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky  

b) písemně do sešitu v šatně 

c) osobně  

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je vzdělávání povinné, je povinen doložit důvody nepřítomnosti 

dítěte (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list). 

 



9 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzděláváním dítěte, 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 . 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno a dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 

- termíny ověření, včetně náhradních termínů  

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

 

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil 

účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

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

speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání. 

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR mají také občané 

jiného členského státu EU a jejich rodinní příslušníci. 

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám 

za stejných podmínek jako občané ČR (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 EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné 

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na 

účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Distanční vzdělávání 

 

Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská škola povinna 

zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem. Dítě, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit. 

  

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem v případě, pokud není možná osobní 

přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné z důvodu krizového opatření 

vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního 

zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí 

škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání. 

Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

·       Vzdělávací nabídka bude poskytována dle aktuálně probíraného integrovaného bloku s 

přihlédnutím k podmínkám distančního vzdělávání. 

·         Pro děti povinným předškolním vzděláváním budou tištěné a jiné materiály a pokyny 

zákonným zástupcům předávány po předchozí telefonické domluvě, přičemž se dohodne 

místo a termín s frekvencí 1x týdně.  

·         Výstupy ze vzdělávání jsou předávány zákonnými zástupci dle pokynů školy s ohledem na 

aktuální situaci. 

·         Neúčast dítěte v době distančního vzdělávání je zákonný zástupce povinen řádně omluvit. 

Písemně na emaill určený pro omluvy dětí z docházky, sms zprávou na mobilní telefon MŠ 
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nebo vhozením do poštovní schránky. Následně po znovuotevření MŠ zapíší omluvy do 

omluvného   listu dítěte. 

 

4.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ 

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění 

zástupce dítěte, jestliže:  

 

- Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní 

stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

 

- Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 

delší než dva týdny. 

 

- Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje 

školní řád). 

 

- Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení. 

 

 

4.6 Evidence dítěte (školní matrika) 

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční 

list strávníka. 

 

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, 

oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

4.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě 

v obou měsících a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po 

projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli 

ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo 

přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném 

místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. 

 

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i  

v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické 

příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo 

přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení 

nebo přerušení provozu rozhodne.  

 

4.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 

 

O hlavních prázdninách je provoz MŠ omezen nebo přerušen, zpravidla 4 – 5 týdnů.  Při přerušení 

zajišťuje provoz náhradní mateřská škola. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ 

informováni 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce nebo na třídních schůzkách. 
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4.9 Platby v MŠ 

 

Úplata za předškolní vzdělávání - školné 

je stanovena směrnicí a je vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ – Informace pro rodiče. 

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) stanoví ředitelka mateřské školy vnitřní 

směrnicí na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě v mateřské škole nejpozději 30. 

června předcházejícího školního roku. 

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku dohodne ředitelka mateřské 

školy se zákonným zástupcem výši úplaty při přijetí dítěte. 

Mateřská škola vybírá se souhlasem rodičů školné v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem 

 na bankovní účet mateřské školy. 

 

 

Úplata za školní stravování dětí 

Výše stravného je zveřejněna na nástěnce v šatně MŠ. 

Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka školy po 

dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, 

stravovalo vždy. 

Úplata za školní stravování je pro zákonné zástupce povinná. Opakované neuhrazení těchto plateb je 

považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem pro 

ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle 

finančního normativu. 

V případě změny docházky dítěte do školy se změna sazby provede k aktuálnímu datu. 

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti 

zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně. První den nepřítomnosti 

dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů do 12.30 hodin. 

Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet ŠJ u Komerční banky Uh. Brod. 

Výše stravného za jednotlivé děti je vypočítávána zpětně za uplynulý měsíc podle počtu odstravovaných 

dnů dítěte.  

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce 

povinné. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení 

a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 

561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

 

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí: 

▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho 

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému 

zástupci nebo jím pověřené osobě, 

▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet 

učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde 

jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří 

let,  

▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj 

dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a 

praktickým lékařem pro děti a dorost, 

▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku, 

▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku, 

▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné 

pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy, 



12 

 

▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných 

mateřskou školou.  

 

Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé a to v souladu s § 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).   

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též 

podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.  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  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.    

Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního 

infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.  

  

 

Za akutní infekční onemocnění se považuje:   

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

tělesné teploty. 

b) Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i 

bez zvýšené tělesné teploty.  

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

tělesné teploty.   

d) Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, 

syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.   

e) Průjem a zvracení  

f) Zánět spojivek.  

g) Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.   

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19, nesmí do školy vstoupit. (Zvýšená tělesná teplota nad 37°C , kašel, rýma, 

náhlá ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem)   

 
Těmto příznakům bude věnována zvýšená míra pozornosti a při jejich zjištění bude 

zvolen tento postup: 

 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do šatny mateřské školy – dítě není 

vpuštěno do třídy.  

 

b) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve školce; 

neprodleně si dítě nasadí ochranu úst   a je umístěno do předem připravené samostatné 

místnosti nebo dojde k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve školce a 

současně se informují zákonní zástupci nezletilého dítěte s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí dítěte ze školky. 
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c) Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 

Za parazitární onemocnění se považuje:  

a) pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy 

bez živých vší a hnid. 

b) roup dětský   

c) svrab.  

 

Zákonný zástupce je povinen nahlásit ve školce výskyt infekčního nebo parazitárního onemocnění 

svého dítěte. 

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí i personálu může učitelka při podezření, že dítě není zdravé, 

požádat v odůvodněných případech zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti předložením 

potvrzení ošetřujícího lékaře.    

  

 

 Opatření při úraze: Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze. V 

případě potřeby zavolají lékaře, zajistí převoz zraněného do nemocnice Rychlou záchrannou pomocí. 

Neprodleně informují o této skutečnosti ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Úraz je 

zaměstnanec povinen zapsat do knihy úrazů. Pokud úraz vyžaduje lékařské ošetření a následnou 

nepřítomnost dítěte v MŠ, vyplní ředitelka elektronický protokol o úraze. 

 

6. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. 

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy 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, přiměřeně k jejich 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 

násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé 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. 

 

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. 

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi 

navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí. 

 

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. 
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7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně 

s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek 

školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní 

zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, 

pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. 

V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy. 

 

 

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona) 

 

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy. 

 

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy a je k nahlédnutí u 

ředitelky mateřské školy. 

 

Školní řád byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 29.8.2022 a nabývá účinnosti dne 

1.9.2022. 

 

Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu na schůzce s rodiči dne 30.8.2022 

(doloženo zápisem). 

 

Školní řád platí do odvolání. 

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

V Uh. Brodě-Těšově dne 1.9.2022 

 

 

                                                                                                              Bc. Yvetta Mendlová 

              ředitelka mateřské školy 
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