
Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9
Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy, IČO 70993025

ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.J.: 259/22 v aktuálním znění
Vypracoval: Renata Kovářová DiS., ředitelka školy
Pedagogická rada byla seznámena dne: 30. 8. 2022
Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2022
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto
předpisu.

1. Vydání a závaznost školního řádu
Vydání a obsah školního řádu

Ředitelka Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 (dále jen škola) vydává

Školní řád v souladu s platnými právními předpisy a to zejména:

- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů

- Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů

- Vyhláška č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů

- Vyhláška č. 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných

zástupců a všech zaměstnanců školy, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se

zaměstnanci ve škole, organizaci provozu a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a před

projevy diskriminace, podmínky  zacházení s majetkem školy.

Závaznost školního řádu
Školní řád je závazný pro všechny účastníky předškolního vzdělávání (zaměstnance

školy, děti a jejich zákonné zástupce)

2. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání
Děti mají právo:

- Na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jejich

schopností a osobnosti.

- Na rovný přístup ke vzdělávání, na ochranu před násilím a zanedbáváním.

- Na psychicky a fyzicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.



- Na uspokojování svých biologických potřeb (dostatek pohybu, pobyt na

čerstvém vzduchu, pitný režim, toaleta, odpočinek).

- Být vyslechnuty, být respektovány, mít vlastní názor a potřeby.

- Při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační

režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a učitelkami

nejvhodnější postup).

Děti mají povinnost:

- Respektovat učitelku a její oprávněné požadavky, podřídit se v nezbytné

míře omezením vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

- Dodržovat základní pravidla zdvořilého chování a společenské návyky

(pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc, pokud ji potřebují). Dodržovat

společně dohodnutá pravidla ve třídě.

- Dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou vhodně seznámeny na

začátku školního roku a jsou jim průběžně připomínána.

- Zacházet šetrně s majetkem a vybavením mateřské školy – neničit hračky.

Zákonní zástupci mají právo:

- Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a

rodinného života.

- Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, na informace o

záměrech mateřské školy a její koncepci.

- V rámci adaptace dítěte i v průběhu celého vzdělávání mají zákonní

zástupci právo vstoupit do třídy a účastnit se výchovně vzdělávacího

procesu společně s dítětem (po předchozí domluvě s učitelkami).

- Na seznámení se se Školním vzdělávacím programem pro předškolní

vzdělávání (dále jen ŠVP PV), přispívat svými náměty a nápady k jeho

obohacení. Projevit své připomínky k provozu školy a výchovně
vzdělávacímu procesu formou konzultace s učitelkou nebo ředitelkou.

- Konzultovat s učitelkami individuální vzdělávací program dítěte, výchovné

a vzdělávací problémy dítěte v době po předchozí domluvě termínu.

- Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského

zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

- Být neprodleně informováni o změně zdravotního stavu dítěte.

- Účastnit se akcí pořádaných školou.

- Stát se členy Spolku rodičů a přátel školy.

Zákonní zástupci mají povinnost:

- Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku

věku).

- Zajistit řádnou docházku dítěte do školy. Včas ohlásit předvídanou

nepřítomnost dítěte, v případě onemocnění nahlásit nepřítomnost dítěte



bez zbytečného odkladu.

- Zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání

dítěte, jsou-li k tomu vyzváni ředitelkou školy.

- Zúčastnit se zahajovací schůzky na začátku školního roku. Všechna přijatá

rozhodnutí jsou závazná i pro nepřítomné zákonné zástupce.

- Vyzvedávat dítě ze školy osobně nebo ustanovit osoby na základě
písemného pověření. Vyzvednout dítě ze školy před ukončením provozu

školy a po převzetí dítěte opustit budovu a areál školy bez zbytečného

odkladu.

- V zájmu zachování a ochrany zdraví ostatních dětí přivádět děti do školy

dítě zcela zdravé. Není přípustné přivádět dítě s počátečními příznaky

nemoci, dítě nedoléčené, dítě s akutním infekčním onemocněním. Do

mateřské školy není možné přijímat děti s antibiotiky nebo jinými léky

tlumícími příznaky akutní infekce, žádné takové léky nebudou během

pobytu ve škole dětem podávány.

- Uvést telefon, který je kdykoli dostupný pro potřeby náhlého onemocnění

dítěte. Pokud se během pobytu dítěte v mateřské škole projeví známky

nemoci nebo dojde k úrazu, bude o této skutečnosti zákonný zástupce

neprodleně informován. Jeho povinností je potvrdit SMS zprávou přijetí

této informace.

- Při nástupu dítěte do školy předat písemné potvrzení o bezinfekčnosti

dítěte a to na začátku školního roku a po prodělání infekčního

onemocnění dítěte nebo člena domácnosti. Neprodleně ohlásit infekční

onemocnění dítěte nebo člena domácnosti.

- Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou negativně
ovlivňovat výchovně vzdělávací práci s dítětem.

- Oznámit škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro

vedení školní matriky a dle GDPR. Nahlásit bez prodlení změny v těchto

osobních údajích dítěte.

- Zákonný zástupce (matka), která sama pečuje o dítě je povinna uvést do

evidenčního listu otce dítěte, pokud je otec uveden v rodném listu dítěte.

- Zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelce

školy, jakým způsobem je upraven styk s druhým zákonným zástupcem.

- Dodržovat v daných termínech platby stravného a úplaty za předškolní

vzdělávání.

- Dodržovat stanovenou organizaci provozu školy, chránit majetek školy,

oznámit jeho poškození.

- Řídit se tímto Školním řádem mateřské školy, předpisy, pokyny školy k

ochraně zdraví a bezpečnosti.

- Zákonní zástupci dětí jsou maximálně ohleduplní k ostatním dětem,



rodičům i k personálu školy.

Pedagogičtí pracovníci mají právo:

- Spolupracovat na tvorbě ŠVP PV, vyjadřovat se k organizaci a provozu

mateřské školy, navrhovat zlepšení výchovně vzdělávací práce ve škole.

- Odmítnout neoprávněné požadavky rodičů na styk s dítětem, pokud je

v rozporu se soudním rozhodnutím (doloženo u osobního spisu dítěte).

- Na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti,

zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze

strany dětí, zákonných zástupců nebo dalších osob, které jsou v přímém

kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

- Na objektivní hodnocení své pedagogické práce.

- Na zapůjčení inventáře školy se souhlasem ředitele školy.

- Využívat fond FKSP – navrhovat a schvalovat jeho čerpání.

- Na další odborné vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:

- Dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních a pracovně právních

předpisů, určenou náplň práce.

- Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

chránit a respektovat práva dětí.

- Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné

klima ve škole.

- Dodržovat pracovní dobu, vést evidenci pracovní doby.

- Pracovat podle stanoveného ŠVP PV, vést předepsanou dokumentaci

třídy.

- Dodržovat předpisy BOZP A PO, dbát na ochranu a zdraví dětí po celou

dobu, kdy jsou jim svěřené do péče, chránit majetek a inventář třídy a

školy.

- Převzít dítě od zákonných zástupců zdravé, bez viditelných příznaků
onemocnění.

- Odmítnout neoprávněné požadavky zákonných zástupců na styk

s dítětem, pokud je v rozporu se soudním rozhodnutím (doloženo u

osobního spisu dítěte).

- Uchovávat služební tajemství, dodržovat diskrétnost při jednání se

zákonnými zástupci dítěte.

- Plně respektovat práva zákonných zástupců a dětí.

Provozní zaměstnanci mají právo:

- Vyjadřovat se k organizaci a provozu mateřské školy, navrhovat změny

v organizaci provozu školy.

- Na přiměřenou dobu pro poskytnutí oddechu.



- Na zapůjčení inventáře školy se souhlasem ředitele školy.

- Využívat fond FKSP – navrhovat a schvalovat jeho čerpání.

- Na další odborné vzdělávání.

Provozní zaměstnanci mají povinnost:

- Dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních a pracovně právních

předpisů, určenou náplň práce.

- Dodržovat pracovní dobu, vést evidenci pracovní doby.

- Dodržovat předpisy BOZP A PO, dbát na ochranu a zdraví dětí po celou

dobu, kdy jsou jim svěřené do péče, chránit majetek školy.

- Uchovávat služební tajemství, dodržovat diskrétnost při jednání se

zákonnými zástupci dítěte.

- Plně respektovat práva zákonných zástupců a dětí.

3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Přijímání dětí

- zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok se koná

v období 2. - 16. května. Termín stanoví ředitel školy po dohodě se

zřizovatelem a zveřejní je na webových stránkách a úřední desce školy.

- Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí do mateřské školy na základě
stanovených kritérií. Při přijetí dítěte může ředitelka školy sjednat se

zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce

nejvýše 3 měsíce.

- Ředitelka rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy zpravidla od

počátku následujícího školního roku. Pokud je v předškolním zařízení

volné místo, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku.

Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní

předškolního vzdělávání po dobu delší než dva  týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

mateřské školy

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo

školské poradenské zařízení

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské

škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a

nedohodne si  s ředitelkou školy jiný termín úhrady

- rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte,

pro které je předškolní vzdělávání povinné

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními



- Ředitelka školy rozhoduje o poskytování podpůrných opatření prvního

stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez

informovaného souhlasu zákonného zástupce. Těmto dětem určená

učitelka vypracuje plán pedagogické podpory.

- Pokud nedostačují podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení

plánu pedagogické podpory nejpozději po 3 měsících), doporučuje

ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského

zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podmínkou pro uplatnění podpůrných opatření 2. až 5. stupně je

doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas

zákonného zástupce dítěte.

- K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dochází

na základě vlastního uvážení zákonného zástupce. Ředitelka školy určuje

učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v

souvislosti s doporučením podpůrných opatření dětem se speciálními

vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných

opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského

poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného

zástupce.

Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání
- Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách

a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek mateřské školy

v Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatnách

jednotlivých tříd mateřské školy.

- Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně v době určené pro příchod

dětí do mateřské školy a jejich předání informovat o průběhu a výsledcích

vzdělávání dítěte.

- Ředitelka mateřské školy před začátkem nového školního roku svolává

rodičovskou schůzku, na které jsou zákonní zástupci informováni o všech

rozhodnutích týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí a

provozu mateřské školy. V průběhu školního roku jsou informace

podávány formou vyvěšení na úřední desce, třídních nástěnkách a při
společných setkáních.

- V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka

rodičů s vedením mateřské školy a to zejména z provozních důvodů.

- Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s učitelkou

ve třídě individuální schůzku, při které budou projednány připomínky

zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

- Ředitelka nebo učitelka mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.



4. Povoz a vnitřní režim mateřské školy
Provoz školy:

- Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem v pracovní

dny od pondělí do pátku, od 6:00 do 16:00 hodin.

- V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se

zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení

nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům

dětí nejméně dva měsíce předem.

- Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se

zřizovatelem (organizační, technické příčiny, které znemožňují řádné

poskytování předškolního vzdělávání) omezit. Informaci o omezení nebo

přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na úřední desce

neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení rozhodne.

- Ze závažných provozních důvodů (pracovní neschopnost zaměstnanců) a

v období školních prázdnin je možné děti z jednotlivých tříd slučovat.

Organizace školního roku 2022/2023

- podzimní prázdniny: 26. 10. – 27.10 2022
- vánoční prázdniny: 23.12 2022 – 2. 1. 2023
- pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
- jarní prázdniny: 6. 3. – 12. 3. 2023
- velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023

Organizace dne v mateřské škole
- Předškolní vzdělávání dětí podle ŠVP PV probíhá v základním denním

režimu:

06:00 – 9:45 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do

třídy, volně spontánní zájmové aktivity, zdravotní cvičení, individuálně
plánované činnosti dětí, hygiena, svačina, soustředěné vzdělávací činnosti

v integrovaných blocích, jazykové chvilky, zájmové činnosti

9:45 – 11:45 Pobyt na školní zahradě, vycházky do okolí, polodenní výlety do přírody,

cvičení v tělocvičně, na stadionu, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně,

návštěvy divadel, kin, výstav…
11:30–12:30 Osobní hygiena, oběd, průběžný odchod dětí po obědě (organizace dle tříd)

12.30–14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, volné činnosti a

individuální práce s dětmi s menší potřebou spánku a odpočinku

14:00–16:00 Hygiena, svačina, činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí ve

třídě a za příznivého počasí na školní zahradě.



- Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to

vyplývá ze ŠVP PV a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových

představení pro děti a jiných akcí.

Podmínky omlouvání:
- Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí toto zákonný zástupce

učitelce ve třídě, do které dítě dochází osobně nebo telefonicky.

- V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte je nutné dítě omluvit

písemně.

- Náhlé onemocnění, úraz nebo jiný důvod nepředvídané nepřítomnosti

oznámí zákonný zástupce bez zbytečného odkladu.

- Dítě, které není včas přihlášeno, nelze do mateřské školy přijmout.

- Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího

pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích

dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Organizace stravování dětí:
- Děti z mateřské školy odebírají jeden oběd, dopolední a odpolední svačinu

denně
- Strava je v mateřské škole zajištěna školní jídelnou mateřské školy, která

zajišťuje školní stravování pro děti a zaměstnance školy.

Úhrada stravného:
- Úhrada platby za školní stravování (stravné) je prováděna společně

s úplatou za předškolní vzdělávání (školné) bezhotovostně vždy k 15. dni

příslušného měsíce (př. za září musí být částka připsána na účet školy do

15. 9.), vyúčtování se provádí 4x ročně, přeplatky jsou vráceny na účet, ze

kterého byla platba přijata.

- Ve výjimečných případech hotovostně – vždy do 15. dne příslušného

měsíce v kanceláři účetní mateřské školy v době od 7:00 – 15:30 hodin,

 úterý a čtvrtek.

- Pokud nebude úhrada provedena včas, nebude mít dítě zajištěnou stravu.

- Veškeré změny ve stravování je nutno dohodnout na počátku školního

roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy

osobně s ředitelkou školy a vedoucí školní kuchyně. Nutnost dietního

stravování je třeba doložit lékařskou zprávou.

- Slevy na stravné se neposkytují.

- Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb. o školním stravování (8. 3. 2005) § 4

a § 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7

let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny

7–10 let. Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší

porci stravy a finanční normativ stravy je vyšší.

- Úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole tvoří základní částka



upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.

- Základní částka pro školní rok 2022/2023 činí 650 Kč.

- Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě
úplaty za předškolní vzdělávání.

- Úhrada se provádí bezhotovostně (v mimořádných případech hotově) na

účet mateřské školy a je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

- Úplata se nehradí v případě docházky dítěte v povinném předškolním

vzdělávání až do doby nástupu dítěte k základnímu vzdělávání.

Měsíční platby zasílejte:

Trvalým příkazem na účet České spořitelny č. ú. 1284756399/0800

variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

výše platby:

děti 3-5 let ……. 1600 Kč (950,-stravné + 650,-úplata)

děti 6 let ………..   950 Kč (dítě, které dovrší ve školním roce 6 let)

7 let ………………. 1000 Kč (dítě, které dovrší ve školním roce 7 let)

do poznámky uvádějte jméno dítěte

Odhlašování a přihlašování stravy:

- vždy nejméně jeden den dopředu v době od 6:00 do 12:30 hodin osobně
nebo na telefonní číslo dané třídy dítěte.

- Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo do jídlonosičů /od 12:00 do

12:30 hodin pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze

stravování odhlásit. Neodhlášené obědy propadají.

- Informace o školním stravování a jídelní lístek jsou strávníkům /zákonným

zástupcům/ poskytovány prostřednictvím vývěsek v šatnách jednotlivých

tříd a na webových stránkách školy.

- Dětem v mateřské škole je poskytnuta tato strava: celodenní – dopolední

svačina, oběd, odpolední svačina, polodenní – dopolední svačina, oběd.

- Dětem je podáváno dostatečné množství ovoce a zeleniny.

Pitný režim

- Součástí zajištění stravování je též zajištění pitného režimu v průběhu

celého dne.

- Pití je podle potřeby neustále doplňováno. Je k dispozici v konvicích, z

kterých se mohou děti samostatně nebo s pomocí učitelky obsloužit. O

mytí nádob k pitnému režimu se starají pracovnice školní jídelny.

- I při pobytu venku je pro děti připraveno dostatečné množství pití, které

zajišťují pracovnice jídelny. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové

nápoje, voda neochucená, voda ochucená přírodními ochucovadly - ovoce

atp.



5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Péče o zdraví, bezpečnost dětí při vzdělávání

- Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské

škole vykonávají učitelky mateřské školy a pracovníci školy a to od doby

převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (dále jen

„odpovědný zástupce“) až do doby předání dítěte „odpovědnému

zástupci“.

- K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské

školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20

dětí z běžných tříd.

- Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při
pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí

pečovat navíc další učitelka nebo jiná pověřená zletilá osoba – ve

výjimečných případech, která je způsobilá k právním úkonům a která je

v pracovně právním vztahu k mateřské škole.

- Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický

pracovník, požádat zákonného zástupce o domácí péči. A to zejména v

případech, kdy dítě jeví známky infekčního onemocnění.

Předávání dětí zákonným zástupcům
- Zákonní zástupci děti předávají pedagogům v době od 6:00 hod do 8:30

hodin.

- Po předchozí dohodě lze přijít s dítětem i později.

- Čas – doba vyzvedávání dětí z mateřské školy:

o po obědě – od 12:00 do 12:30 hodin

o odpoledne – od 14:15 do 16:00 hodin

- Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do značkou označených

skříněk.

Doporučené oblečení pro pobyt v MŠ
- Oblékejte děti přiměřeně počasí. Pamatujte, že s dětmi pobýváme venku

za každého počasí, mimo silného větru, mrazu a deště. Připravte do šatny

dostatek variabilního oblečení, aby bylo možné reagovat na změny počasí

nebo nenadálou nehodu“.

- Domácí obuv (papuče) s patou, nepřípustné jsou pantofle, crocsy)

- Pohodlné, nekomplikované oblečení pro pobyt ve třídě.

- Všechno oblečení a obutí dítěte označte jeho jménem nebo značkou,

kterou si dítě pozná. Za záměnu neoznačených věcí neodpovídá učitelka.

Nespoléhejte na to, že si vaše dítě své věci pozná.

- Nedávejte dětem do školky cennosti, drahé hračky, žvýkačky, bonbony.

Zákonní zástupci odpovídají za obsah a bezpečnost věcí vnesených do

budovy MŠ.

- Při pobytu v šatnách a ostatních prostorách školy používejte návleky na



obuv.

- Parkování kol, koloběžek a odrážedel je možné pouze venku ve stojanech

na školní zahradě, za takto zaparkované dopravní prostředky nenese škola

žádnou zodpovědnost.

Postup při nedodržení stanovené doby pro vyzvednutí dítěte z MŠ:
- Učitelka se pokusí zákonné zástupce dítěte nebo pověřené osoby

kontaktovat telefonicky,

- informuje telefonicky ředitelku MŠ,

- obrátí na se na obecní úřad (OSPOD), který je povinen zajistit dítěti

neodkladnou péči.

- Případně se obrátí na Policii ČR.

- Učitelka si nemůže vzít dítě domů ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle

§ 5 vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy

vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho pedagogický pracovník

předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. V této době s

dítětem setrvává na území mateřské školy. Vznikne-li tím učitelce případná

újma jejích práv, bude tato situace řešena se zákonnými zástupci dítěte

individuálně.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi:
- Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti ochrany

zdraví při práci, které pro tuto práci stanoví platná školská a

pracovněprávní legislativa.

- „Odpovědný zástupce je povinen dítě osobně tzv. prokazatelně verbálním

způsobem předat učitelce MŠ, případně jinému pověřenému pracovníkovi

MŠ. Teprve momentem osobního předání přebírá MŠ za dítě
odpovědnost. Dítě je zpět předáno „oprávněnému zástupci na základě
osobního tzv. prokazatelně verbálního kontaktu mezi „odpovědným

zástupcem“ a učitelkou či jiným pracovníkem školy. Momentem tohoto

osobního kontaktu přebírá „odpovědný zástupce“ zpět zodpovědnost za

dítě a je povinen neprodleně opustit areál MŠ. Je zakázáno zdržovat se na

školní zahradě a používat herní prvky bez přítomnosti učitelky mateřské

školy.

- V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka

jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob

přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání o ukončení vzdělávání.

- Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a

předávání a to pouze na základě vystaveného písemného zmocnění –

„Pověření zákonných zástupců k odvádění dítěte jinou osobou.“

- Po vstupu i odchodu z budovy a zahrady „oprávněný zástupce“ řádně
zkontroluje uzavření dveří i branky pomocí bezpečnostního uzávěru.

Vstup do budovy:



- Vchody do budovy jsou otevřeny za použití čipu jen v době příchodu a

odchodu dětí:  6:00 - 8:30, 12:00 – 12:30, 14:15 – 16:00

- Mimo uvedené časy je vstup do budovy umožněn pouze za asistence

zaměstnance školy. Je nutné zazvonit na zvonek příslušné třídy a ukázat se

na kameru.

- Dbejte na bezpečnost svých dětí a nevpouštějte do budovy cizí osoby.

- Čip je nutné chránit, aby nedošlo k jeho poškození. Za čip se vybírá záloha

100 Kč/kus. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě čipu záloha vrácena

nebude.

- Pokud dojde ke ztrátě čipu, nahlaste to ředitelce nebo účetní školy, aby

mohl být zablokován a nedošlo k jeho zneužití cizí osobou.

-

6. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí

- Učitelky zajišťují ve spolupráci s rodinou podporu zdraví a zdravého životního stylu

dítěte.

- Učitelky seznamují děti průběžně s tím, co je zdravé, co zdraví škodí. Vede děti ke

správné životosprávě včetně pohybových aktivit.

- Ve spolupráci s rodinou preventivně působí proti sociálně patologickým jevům.

Přiměřeně k věku dětí, vhodnou formou seznamují s riziky užívání návykových látek.

- V průběhu všech činností a celého dne v MŠ dbají učitelky na pozitivní vztahy s

dětmi i mezi zaměstnanci školy, vytváří bezpečné a důvěrné prostředí.

- Učitelky seznamují děti s odlišnostmi ras a kultur – vysvětlují dětem klady těchto

odlišností, hrajeme si společně i přes to, že je každý jiný – povahově, vzrůstem,

barvou pleti, mateřským jazykem a takové odlišnosti nás mohou obohacovat.

- Učitelky podporují kladné vztahy mezi dětmi, vhodným způsobem předcházejí

sporům mezi dětmi, náznakům nepřátelství nebo násilí.

- Učitelky vštěpují dětem základy úcty k sobě navzájem, obětavosti, solidarity.

- V případě náznaku problému v kontaktech mezi dětmi řeší vznikající problém s rodiči

dětí s pedagogickým taktem a trpělivostí.

- Učitelky jsou v této oblasti dětem příkladem.

7.   Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných
zástupců dětí

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

- Po dobu vzdělávání 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.

Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem mateřské školy

- Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu převlečení dítěte a jeho předání



pedagogickému pracovníkovi a po dobu převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve

kterých dítě odchází domů. Dále po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy

týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě  po dobu jednání s účetní mateřské školy.

- Rodiče mají možnost po dohodě s pedagogickým zaměstnancem pobývat se svým

dítětem ve třídě nebo školní zahradě po dohodnutou dobu v rámci adaptačního

programu nebo i z vlastní iniciativy za účelem sledování zapojení svého dítěte do

vzdělávacích činností.

- 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.

- Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit

důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně v prostorách

mateřské školy.

- Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření.

8. Poučení o povinnosti dodržovat Školní řád

- Pedagogičtí pracovníci školy, děti i jejich zákonní zástupci mají práva a povinnosti

stanovené tímto Školním řádem.

- Nedodržování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců dětí může mít za následek

vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

- Nedodržení tohoto řádu ze strany pedagogických a provozních pracovníků může mít

za následek postih ve formě právních následků stanovených při porušení pracovních

povinností vyplývajících ze Zákoníku práce, Pracovního řádu pro zaměstnance škol a

školských zařízení a Pracovní náplně zaměstnance školy.

- Podle § 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento Školní řád

na webových stránkách školy, vyvěšením v šatnách jednotlivých tříd, rodiče se s ním

seznámí a potvrdí podpisem.

- Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást

tohoto předpisu.

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2022.

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

Renata Kovářová, DiS., ředitelka mateřské školy


