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ŠKOLNÍ ŘÁD 

1. Základní ustanovení 

Školní řád upravuje organizaci, provoz, řízení, podmínky bezpečnosti, partnerské vztahy mezi 

školou a zákonnými zástupci (dále také jako rodič) a práva a povinnosti všech zainteresovaných 

(dětí, rodičů, zaměstnanců, spolupracujících organizací) s přihlédnutím k místním podmínkám. 

Školní řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn – zejména: 

 zákona č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“); 

 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 

Ředitel školy zveřejní školní řád na přístupném místě (všechny šatny v MŠ a webové stránky 

školy) a prokazatelně s ním seznámí všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. 

 

Základní údaje o mateřské škole (dále také jako MŠ) 

Zřizovatelem mateřské školy je obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice. Mateřská 

škola je právní subjekt příspěvková organizace se školou základní ve Václavovicích sídlící na 

adrese ul. Obecní 394, 739 34 Václavovice. Statutárním zástupcem je ředitel školy 

RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. 
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2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole 
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

Práva zákonných zástupců dětí 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, kontakt rodičů s učitelkami je 

umožněn denně při předávání dětí, s ředitelem školy kdykoliv po předchozí domluvě; 

 rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče, na 

informačních nástěnkách v prostorách tříd nebo na webových stránkách školy; 

 volit a být voleni do výboru Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích 

(dále také jako SRPŠ); 

 právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se osobního a rodinného života; 

 být vyslechnut a respektován; 

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy 

 právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí; 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných 

záležitostí vzdělávání dětí; 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy; 

 právo na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně; 

 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě; 

 zapojit se do práce SRPŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních 

zákonných zástupců a dětí; 

 na informace o dění v MŠ-nástěnky ve škole, třídní schůzky, webové stránky školy; 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

 zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo předáno osobně učitelce do 

třídy; 

 předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé, učitelky mohou v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním; 

 nahlásit nepřítomnost dítěte a důvody jeho nepřítomnosti; 

 zajistit, aby dítě bylo vhodně a čistě upravené s přihlédnutím k bezpečnosti obuvi a 

oblečení; 

 na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit řešení závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ; 

 informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

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

vzdělávání dítěte; 

 poskytnout mateřské škole údaje o dítěti v souladu § 28 odst. 2 školského zákona pro 

vedení školní matriky: 

- jméno a příjmení, rodné číslo, případně datum narození, státní občanství, místo 

narození a trvalého pobytu, cizinci místo pobytu na území ČR; 
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             - údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo  

              zdravotně znevýhodněno, popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, 

              pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut; 

              - údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly  

               mít vliv na průběh vzdělávání v MŠ; 

              - datum ukončení vzdělávání v MŠ; 

              - jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro  

               doručování písemností; 

              - telefonické spojení; 

 při vyzvedávání dětí jinou zletilou osobou mít vyplněný formulář „Pověření“; 

 v daných termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné; 

 pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost 

vedení MŠ, vyplní „Žádost o odhlášení dítěte z mateřské školy“, s vedoucí školní jídelny 

dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku; 

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

mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí v MŠ pravidla slušnosti a vzájemné 

ohleduplnosti; 

 zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné na 

příslušný měsíc, vždy nejpozději 18. den v daném měsíci musí být platba připsána na 

účet školy či školní jídelny se správným variabilním symbolem; 

 zákonným zástupcům je doporučeno zúčastnit se třídních schůzek a spolupracovat 

s MŠ, jakákoliv ustanovení z těchto schůzek jsou pro všechny závazná; 

 

Práva dětí 

Každé přijaté dítě má právo: 

 na kvalitní předškolní vzdělávání, které zaručí optimální rozvoj jeho schopností i rozvoj 

jeho osobnosti; 

 na fyzicky i psychicky bezpečné, vstřícné prostředí při pobytu v mateřské škole; 

 aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 

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

zranit); 

 být respektováno jak jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, 

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

 na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze 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); 

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

identitu (právo vyrůst ve 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); 
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 být respektováno jako individualita, která si tvoř 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); 

 

Realizace v MŠ 

 individuálně uspokojovat své tělesné potřeby-kdykoliv použít toaletu, kdykoli se napít, 

jíst to a tolik, kolik chce, kdykoliv si odpočinout, individuálně upravit dobu odpoledního 

spánku, s přihlédnutím k minimální potřebě odpočinku, která je fyziologickou nutností 

z hlediska duševní hygieny dítěte (0,5 hod.); 

 prožít adaptační období s rodičem v MŠ, při vědomí ohledu na přítomnost dalších dětí 

i rodičů a při respektování a nenarušování třídního programu; 

 spontánně si vybrat hračku i způsob hry při dodržování domluvených pravidel, jež může 

spoluvytvářet, principem je společně přijatý a dodržovaný řád; 

 být vždy vyslechnuto; 

 právo na pomoc dospělého, když ji potřebuje; 

 být oslovováno tak, jak je zvyklé z domova, nebo jak s přeje; 

 právo svobodné volby- účastnit se i neúčastnit nabízeného programu; 

 zvolit si samostatnou činnost; 

 vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společné řešení; 

 

Povinnosti dětí 

Každé přijaté dítě je povinno: 

 chovat se podle pravidel, která jsou stanovena ve třídách na začátku školního roku; 

 při příchodu do MŠ si očistit obuv a přejít do šatny, kde se zdržovat pouze po dobu 

převlékání, přechod do třídy, či domů; 

 všechny své věci v šatně udržovat v pořádku, mít je pěkně uložené ve své přihrádce, 

která je označena značkou; 

 při příchodu do třídy pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a 

neubližovat si navzájem; 

 po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo; 

 samostatně používat WC, být samostatné při hygieně (mytí rukou, použití kapesníku); 

 upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat pomoc); 

 neničit práci druhých, umět se omluvit a konflikty řešit domluvou; 

 

Podrobnost o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci MŠ 

 dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy; 

 dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do 

MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti; 

 konzultace s ředitelem školy kdykoliv po předchozí telefonické dohodě; 
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3. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami a děti nadaných 

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti 
zdravotně postižené, děti s odloženou školní docházkou a dětí nadaných. Děti jsou vzdělávány 
na základě podkladů z PPP, příslušného SPC a doporučení jejich odborných pracovníků. 
Učitelky těmto dětem věnují péči v průběhu celého dne, intenzivně poskytováním individuální 
péče v době souběžného působení obou pedagogických pracovnic, příkladně za pomoci 
asistenta pedagoga. 

Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními potřebami a děti 
nadané jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek 
je nutné respektovat ještě další podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb 
dětí předškolního věku (RVP PV) a zároveň i ty, které jsou dány jejich vývojovými potřebami. 
Školy zajišťují tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí. 

Obecné podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadaných 
(podle druhu a podle stupně přiznaného podpůrného opatření) 

 pro dítě je zpracován plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán; 
 učitelky se průběžně vzdělávají v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí a vzdělávání dětí 

nadaných; 
 vzdělání dětí probíhá ve vhodném komunikačním systému; 
 vzdělávací program je přizpůsoben v rozsahu individuálních možností dítěte – je 

vytvářena nabídka alternativních (zvládnutelných) aktivit; 
 jsou pořízeny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky a 

hračky; 
 učitelky přizpůsobují dítěti vzdělávací metody a prostředky, obsah a organizaci výuky; 
 je aplikován individuální přístup pedagoga, popřípadě asistenta pedagoga; 
 dětech je vedena průběžná dokumentace; 

Podle konkrétních individuálních speciálních potřeb dítěte škola realizuje: 

Podpůrná opatření prvního stupně 

 učitelka pověřená ředitelem zpracuje pro dítě plán pedagogické podpory (dále jako 
PLPP) nejpozději 2 měsíce od nástupu dítěte (pokud je to předem známo), nebo 
2 měsíce od zjištění této skutečnosti; 

 po schválení PLPP ředitelem s ním učitelka seznámí zákonného zástupce dítěte; 
 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; 

 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; 



7 
 

 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 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; 

 vždy na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a ve spolupráci s 
příslušnými odborníky zpracuje pověřená učitelka pro dítě individuální vzdělávací plán 
do 1 měsíce od převzetí doporučení ŠPZ; 

 po schválení IVP ředitelem a ŠPZ s ním učitelka seznámí zákonného zástupce dítěte 
 pověření pedagogové průběžně sledují a vyhodnocují účinnost zavedených 

podpůrných opatřen; 
 učitelky vyvozují závěry a opatření pro další období – u PLPP ve spolupráci se 

zákonnými zástupci dítěte, u IVP ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a se ŠPZ, 
a to nejméně 1x za 5 měsíců; 

 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.); 

 Podmínky pro 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 1. až 4. stupně 
podpory; 

 Na základě zjištění ŠPZ škola poskytne nadanému dítěti podpůrná opatření pro 
podporu a rozvoj jeho specifického nadání a talentu; 

 učitelka pověřená ředitelem zpracuje na základě doporučení ŠPZ individuální 
vzdělávací plán a seznámí s ním zákonného zástupce dítěte – do 1 měsíce od obdržení 
doporučení ŠPZ; 
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 Školní vzdělávací program je dle možností přizpůsoben mimořádným schopnostem 
dětí a popř. doplněn nabídkou dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností 
či mimořádného nadání dětí a to zejména prostřednictvím zabezpečení pestré a 
bohaté denní nabídky činností specifických zájmů a schopnosti dětí; 

 škola klade důraz na rozvoj sociální oblast a oblasti návyků a sebeobsluhy, ve kterých 
mívají děti mimořádně nadané problém; 

 učitelky vyvozují závěr a opatření pro další vzdělávací období ve spolupráci se 
zákonnými zástupci dítěte a se ŠPZ, a to nejméně 1× za 3 měsíce; 

 Předškolní vzdělávání cizinců 

 Každá učitelka mateřské školy ví, že všechny děti jsou svou mentalitou v podstatě 
stejné, ať mluví jakýmkoli jazykem. Každé dítě si chce hrát, mít kamarády, má snahu 
komunikovat, poznávat, učit se, rozumět věcem a dění kolem sebe. Jinak tomu není 
ani u dětí, které vyrůstají v jazykově cizím prostředí. Aby tyto děti, žijící u nás, měly 
šance uspět ve škole, jako děti z českých rodin, je třeba se jim intenzivněji věnovat; 

 Učitelka dovede rozpoznat vzdělávací potřeby dětí, odhadovat nedostatky v jejich 
rozvoji a učení a pracovat s dětmi tak, aby byly jejich potřeby uspokojovány a 
nedostatky vyrovnány. Zejména v počátku docházky do mateřské školy musíme proto 
věnovat těmto dětem intenzivní citlivou péči; 

 Je potřeba dát najevo rodičům i dítěti svůj zájem, jednoduše s nimi komunikovat 
(stručně, jasně, přesně), používat gesta, vnímat mimoslovní komunikaci, kontrolovat, 
zda nám dítě skutečně rozumí, nabízet dostatek činností pro získání zkušeností a 
samostatnosti; 

 Podrobnosti k pravidlům vzájemných vztahů s učitelkami 

 Učitelka  je povinna odpovídat zákonným zástupcům dětí na jejich připomínky a 
dotazy přiměřeným způsobem; 

 Zákonný zástupce dítěte vede dítě k úctě a respektu ke všem zaměstnancům školy, 
dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné zdvořilé 
komunikace; 

 Učitelka má právo na zdvořilé chování za strany zákonných zástupců. 
 Zaměstnanci školy i zákonní zástupci dětí mají vzájemnou povinnost korektního, 

kulturního, slušného a vstřícného chování; 
 vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, 

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

 Všichni zaměstnanci školy, děti i jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají 
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a 
spravedlností; 

 Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a 
veřejnosti ke škole; 

 Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné 
důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všechny učitelky se 
řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; 
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 Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, 
které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu 
a dalších nezbytných organizačních opatřeními; 

 

4. Provoz a vnitřní režim školy 

 provozní doba mateřské školy: 6:30 – 16:30 hod. 

 doba příchodu dětí do MŠ je denně od 6:30 do 8:00 hod. 

 zákonní zástupci děti omlouvají dítě v den, kdy je třeba dítě omluvit z docházky 
nejpozději do 8:00 hod. a to nejlépe telefonicky, nebo emailem: 
 
Sovičky tel.: +420 702 129 479 email: sovicky@skolavaclavovice.cz 
Motýlci tel.: +420 737 526 370 email: motylci@skolavaclavovice.cz 
Sluníčka tel.: +420 702 129 478 email: slunicka@skolavaclavovice.cz 
Školní jídelna tel.: +420 774 739 750 email: jidelna@skolavaclavovice.cz 
 

 pozdější příchody nebo nepřítomnost dětí na následující dny je třeba nahlásit 
kdykoliv v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo emailem; 

 pokud zákonný zástupce dítě neodhlásí do 8.00 hod. je dítě automaticky k docházce 
hlášeno a je mu hlášeno celodenní stravné; 

 je-li dítě déle než 14 dní neomluveno, je v pravomoci ředitele školy vyřadit toto dítě 
z docházky do MŠ (§ 35 školského zákona); 

 po obědě děti odcházejí do 11:50 – 12:00 hod.; 

 odpoledne po odpoledním odpočinku od 14:30 – 16:30 hod.; 

 v 16:30 hod. se budova MŠ i vstupní branky zamykají; 

 

Zabezpečení budovy 

Mimo uvedenou dobu příchodu dětí do mateřské školy je škola důsledně uzamykána. 
Dobu příchodu je nutno dodržovat z důvodu bezpečnosti dětí a provozu MŠ. Stanovená 
doba příchodů a odchodů je závazná pro všechny zákonné zástupce a pověřené osoby. 
Přicházet a odcházet v jinou dobu je možné po předešlém nahlášení učitelce (např. 
návštěva lékaře, logopeda aj.). 
 

 Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce, teprve potom může školu opustit; 

 Učitelky zodpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi 

pověřených zástupců až d doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají; 

 K vyzvedávání dítěte mohou zákonní zástupci pověřit i jiné osoby (starší 15 let), které 

musejí být zákonným zástupcem uvedeny ve formuláři „Pověření“. Bez písemného 

pověření nebude dítě vydáno nikomu jinému, než zákonnému zástupci; 

 V celém objektu MŠ je zákaz kouření (budovy i přilehlé zahrady) a to dle zákona 

č. 379/2009 Sb., dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených el. spotřebičů; 

 Do areálu MŠ je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek; 

 V celém objektu je zákaz vodění psů; 
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Pravidla součinnosti a spolupráce rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ 

 Dítě, které začíná navštěvovat MŠ – umí samostatně chodit, nepoužívá kočárek, umí 

držet lžíci, pije samo z hrníčku a sklenice, samostatně používá WC (nikoliv nočník), 

nenosí pleny, umývá se, smrká, nepoužívá dudlík, snaží se samo oblékat a obouvat; 

 Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést dítě k samostatnosti při stolování, 

sebeobsluze, hygienických návycích včetně používání toaletního papíru a splachování 

WC, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají 

MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním 

lidem a k sebeúctě; 

 Výsledky vzdělávání – tzv. kompetence, které byly u dětí rozvíjeny, jsou hodnoceny na 

základě ukazatelů dosaženého vzdělávání. O rozvoji kompetencí u jednotlivých dětí je 

veden záznam, záznamy jsou důvěrné a nemá k nim nikdo nekompetentní přístup; 

 Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas nebo 

pozdější příchod předem dohodnout a akcím školy přizpůsobit. Není možné předávat 

dítě jiné pracovnici MŠ v případě nedodržení těchto pravidel; 

 

5. Podmínky zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 
před sociálně patologickými jevy 

 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od 
jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá 
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze 
jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte; 

 Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé 
MŠ. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovné 
vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené 
děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je 
učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy; 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 
stanoví ředitel počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí 
z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, 
třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 
vyhlášky č. 14/2005 Sb.; 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví vedoucí 
učitelka MŠ příslušná opatření; 

 Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech 
nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel školy k zajištění 
bezpečnosti dětí další učitelku, 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; 

 Při zajišťování výletů pro děti, určí ředitel školy počet učitelek tak, aby byla zajištěna 
výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví; 

 Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa; 
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 Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného 
(např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může ředitel 
školy odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy; 

 V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je si povinen 
zákonný zástupce nebo jim pověřené osoby neprodleně po výzvě učitelky převzít dítě 
z mateřské školy; 

 V případě zjištění výskytu vší u dítěte informuje učitelka neprodleně rodiče dítěte a 
předá dítě do péče rodičů k potřebnému zákroku. Rodiče jsou povinni odstranit 
dostupnými prostředky vši a do mateřské školy mohou dítě přivést, až jsou vši 
vyhubeny; 

 V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě 
nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně 
vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do 
knihy úrazů v ředitelně; 

 Školním útvarem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělání a při činnostech, 
které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činnosti, účast dětí při výchovné a 
vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a 
každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní; 

 V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí se škola řídí směrnicí k zajištění 
BOZ; 

Předcházení rizikům, poučení dětí 

 Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při 

poskytování školských služeb. Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení 

seznamují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. 

Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami 

bezpečného chování ve škole i mimo školu; 

 Ve školním vzdělávacím programu a třídních programech je ochrana a bezpečnost 

zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako 

vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o téma, jehož součástí je 

mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika 

první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním 

zneužíváním atd.; 

Ochrana 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 a přiměřeně k jejím 
věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s 
nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, 
televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem 
násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu; 
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 Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření 
příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými 
pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí; 

Zdravotní způsobilost dětí 

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

rodiče neprodleně tuto skutečnost ohlásí mateřské škole; 

 Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy; 

 Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice v případě 

podezření, že dítě není zdrávo nebo po prodělání infekční choroby, požadovat od 

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé 

ke vzdělávání; 

 Do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nemá příznaky onemocnění, či infekce 

(teplota, kašel, rýma, zvracení, průjem, bolesti břicha, hlavy). Totéž se vztahuje i na 

děti po úraze (zlomeniny); 

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

jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě; 

 Na začátku školního roku rodiče na evidenčním listu oznámí své telefonní číslo do 

zaměstnání nebo udají zletilou osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě 

náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu; 

 V případě výskytu pedikulózy (napadení vší dětskou) je naprosto nezbytná spolupráce 

s rodiči všech dětí. Učitelky samy nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby 

nerozšířily pedikolózu na další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak 

rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů, 

nikoliv pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci dítěte před příchodem do MŠ jsou 

povinni provádět každodenní kontroly prohlídky vlasů a jsou povinni dítě předávat 

zdravé, tedy bez hnid a vší. Pokud budou u dítěte nalezeny vši nebo hnidy, budou 

rodiče neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítě z MŠ, pokud 

k tomuto dojde při předání dítěte do MŠ, dítě bude okamžitě vráceno rodičům zpět; 

 Dětem do MŠ nelze podávat žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, sprej 

do nosu apod.; 

 Při konání školních výletů, kdy se dítě při dopravě autobusem neobejde bez kinedrylu, 

předá rodič podepsaný kinedryl osobně učitelce a u informuje o jeho podání dítěti; 

 Děti nesmí do MŠ nosit žádné léčivé ani podpůrné prostředky, léky; 

 V případě podání pohotovostních léků (alergie, astma) je rodič povinen doložit 

lékařskou zprávu, návod na podávání léků dítěti (viz – Směrnice o podávání léků v MŠ); 

 V případě, že je dítěti nařízena dieta (bezlaktozová a bezlepková.) nebo má dítě 

lékařem diagnostikováno jiné zdravotní znevýhodnění, které mu brání účastnit se 

běžného odebírání stravy, je povinnost zákonného zástupce toto doložit lékařskou 

zprávou odborného lékaře; 

 Z hygienických a bezpečnostních důvodů není povoleno do MŠ vnášet jakékoliv 

potraviny, dorty apod. Toto se týká oslav narozenin jednotlivých dětí ve třídách, 

třídních besídek. Jsou povoleny pouze balené potraviny; 
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 Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu kdy je v MŠ. Odpovídají za to, co 

mají v šatních skříňkách a osobních věcech, učitelky nejsou povinny kontrolovat, zda 

neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, peníze apod.). Rodiče plně 

zodpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ. 

Děti si nesmí do MŠ cenné předměty, peníze, zašpiněné a nebezpečné hračky, hračky 

typu zbrní, jakékoliv hračky podporující u dětí agresivní a bojové chování vůči ostatním 

dětem. Za hračky, které si děti přinášejí do MŠ při jejich ztrátě škola neručí, rovněž 

neručí za kola, koloběžky, boby, sáně nebo jiné předměty, které jsou volně uloženy 

v prostorách MŠ; 

 V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy 

dobrovolná a účast na ní je za přítomnosti rodičů či jiného zákonného zástupce, pak za 

dítě i plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno 

rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pedagogický pracovník školy, který byl 

dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na 

místo konání akce, dítě již není v mateřské škole a škola tedy nenese odpovědnost za 

případný úraz z pohledu vyhl. č. 64/2005 Sb. V průběhu konání akce jsou všichni 

zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti; 

 

První pomoc 

Při náhlém onemocnění dítěte nebo úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první 

pomoci, případně i lékařské vyšetření: 

 Bezodkladně jsou informováni zákonní zástupci a vedení školy; 

 O úrazu, který způsobí nepřítomnost dítěte v MŠ následující dva dny, nebo na žádost 
rodičů je vyhotoven ředitelem záznam o úrazu; 

 Všechny úrazy se zaznamenávají do knihy úrazů; 

 Všichni pedagogové absolvují kurz 1. pomoci organizovaný zaměstnavatelem, jsou 
seznámeni se zásadami první pomoci (traumatologický plán); 

 Na každé třídě v umývárně jsou umístěny lékárničky s potřebným vybavením a během 
roku jsou doplňovány a hlídány expirační doby jednotlivých položek; 
 

Dozor nad dětmi 

 Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve pak může školu opustit; 

 Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi 
pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají; 

 Jeden pedagogický pracovním odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za 
bezpečnost nejvýše 20 dětí, při speciálních činnostech jako je plavání, zajistí ředitel 
nebo jeho zástupkyně organizaci tak, aby na 1 pracovníka bylo pouze 10 dětí. Pro účast 
na některých vzdělávacích činnostech školy, například škola v přírodě, sportovních a 
tělovýchovných akcí nebo výuce plavání, se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou 
posuzuje a vydává praktický lékař pro děti a dorost-způsobilost je uvedena 
v evidenčním listu, o změně jsou rodiče povinni školu informovat-dokladem od lékaře; 
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Pohybové aktivity dětí 

 Bezpečnost při cvičení zajišťuje pedagog svou přítomností po celou dobu. Vydává 
jasné, přesné, srozumitelné povely a pokyny. Kontroluje bezpečnost nářadí a náčiní 
před cvičením. Přihlíží k fyzické vyspělosti jednotlivých dětí. Při pohybových činnostech 
v přírodním terénu volí terén a překážky úměrné možnostem dětí; 

 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti 
zacházely šetrně s učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími potřebami a 
nepoškozovaly ostatní majetek školy. V každé třídě jsou budována pravidla soužití mezi 
dětmi týkající se pořádku, čistoty, kamarádského chování a podmínek zacházení 
s majetkem školy ze strany dětí. Poškodí-li dítě záměrně jakýkoliv majetek školy, bude 
výše škody projednána se zákonným zástupcem dítěte, který bude požádán o 
spolupráci a účast na odstranění vzniklé škody; 

 Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci, sourozenci povinni se chovat 
tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady; 
 

7. Ukončení docházky dítěte do MŠ 

Ředitel školy může po předchozím písemné upozornění zástupce dítěte rozhodnout o 
ukončení předškolního vzdělávání dítěte (§ 35 odst. 1 školského zákona): 
 

 jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 
vzdělávání po dobu delší než dva týdny; 

 jestliže zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 
mateřské školy; 

 jestliže ukončení doporučí v průběhu adaptačního pobytu lékař nebo školské 
poradenské zařízení; 

 jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu 
ze školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne 
s ředitelem jiný termín úhrady; 
 

8. Přijímací řízení v MŠ 

Ředitel školy stanoví termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě 
obvyklým – prostřednictvím webových stránek MŠ a obce, vyvěšením na viditelných 
místech v MŠ a ZŠ: 
 

 Přijímací řízení probíhá zpravidla v měsíci květnu; 

 Kritéria pro přijímací řízení stanovuje ředitel školy; 

 O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy; 

 S termínem o vydání rozhodnutí jsou zákonní zástupci seznámeni u zápisu; 
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 Dle § 183 odst. 2 školského zákona bude seznam přijatých dětí zveřejněn pod 
registračními čísly na webových stránkách obce a v MŠ na viditelném místě v termínu, 
se kterým budou zákonní zástupci seznámeni u zápisu; 

 Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou na adresu, kterou uvede 
žadatel na žádosti o přijetí dítěte do MŠ, ve stejném termínu, kdy je vyvěšen seznam 
přijatých dětí; 

 Rozhodnutí o rozdělení dětí do jednotlivých tříd před začátkem školního roku je plně 
v kompetenci ředitele MŠ a je po vyvěšení seznamů závazné pro rodiče a děti; 

Povinné předškolní vzdělávání 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a 
odst. 2 školského zákona). 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 (§ 34a odst. 2 školského zákona); 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 
denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného vzdělávání je stanoven na 4 
hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7.00 hod, do 
9.00 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.); 

 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin, viz Organizace školního roku v základních a středních školách. 
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž 
je vzděláváno (§3 4a odst. 3 školského zákona); 

 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 (§ 182a školského 
zákona); 

 Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

 Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte; 
 Ředitel je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; 
 Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 

3 dnů ode dne výzvy; 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést 

 Telefonicky do ředitelny školy, do třídy; 
 Písemně třídní učitelce; 
 Osobně třídní učitelce; 

 Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence, nebo 
zvýšené neomluvené absence informuje třídní učitelka ředitele školy, která poskytnuté 
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informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 
věrohodnost; 

 Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný 
zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle 
oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
(§ 34a odst. 4 školského zákona); 

Individuální vzdělávání dítěte 

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnosti předškolního vzdělávání 
individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce 
spádové MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 
roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4 školského 
zákona); 

 Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzdělávání, závisí na rozhodnutí zákonného 
zástupce dítěte, není zde tedy „povolující režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu 
v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, 
pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem; 

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, 
v případě cizince místo pobytu dítěte; 

 Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno; 
 Důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2 školského zákona); 
 Ředitel školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno (§ 34b odst. 3 školského zákona). Tyto oblasti vychází ze školního 
vzdělávacího programu mateřské školy; 

 Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření 
(přezkoušení dítěte v mateřské škole), termíny ověření, včetně náhradních termínů 
(ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku); 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3 
školského zákona); 

 Ředitel ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast 
dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4 školského zákona); 

 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 (§ 34b. odst. 7 školského zákona); 

Evidence dítěte 

 Při nástupu dítěte do mateřské školy předají rodiče třídní učitelce evidenční list dítěte 
a přihlášku ke stravování; 

 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní dětský lékař, a to před 
nástupem dítěte do mateřské školy; 

 Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména 
místo trvalého pobytu a telefon); 
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 Informace o dětech 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; 

 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 

 Omezení nebo přerušení provozu školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy 
po dohodě se zřizovatelem a výsledky dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte 
nejméně dva měsíce předem; 

 Rodiče si mohou u ředitele školy podat písemnou žádost nejpozději 30 dnů před 
přerušením provozu a ředitel školy ve spolupráci s náhradní mateřskou školou zajistí 
pro děti náhradní MŠ; 

 Pokud dojde k omezení provozu mateřské školy i v období vánočních svátků tuto 
informaci ředitel školy projedná se zřizovatelem a o rozhodnutí neprodleně informuje 
rodiče dětí; 

 Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 
přerušit i v jiném období a to ze závažných organizačních nebo technických příčin, které 
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo 
přerušení provozu zveřejní ředitel na příslušném místě ve škole neprodleně po té, co o 
omezení nebo přerušení rozhodne; 

9. Platby v mateřské škole 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Výše úplaty činí 500 Kč měsíčně; 

 Podle § 123 školského zákona a vyhlášky č. 43/2006 Sb. byla stanovena úplata na školní 
rok 2018/2019 v částce 500 Kč měsíčně. Její výši stanovuje ředitel školy; 

 Úplata je splatná do 18. dne v měsíci na bankovní účet školy a její výše je pro všechny 
děti stejná; 

 Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku; 
 

Úplata za stravné 

 Úplata za stravné (aktuální ceny dotované stravy), jídelníček a kontakt na vedoucí 
školní jídelny jsou zveřejňovány na webových stránkách školy; 

 Neplacení stravného je posuzováno rovněž jako závažné porušování školního řádu 
s následným ukončením docházky; 

 

Potřebná vybavenost dítěte v MŠ 

 Děti chodí do MŠ vhodně oblečené (s přihlédnutím k aktuálním podmínkám – změny 
počasí), aby si ve své oděvu mohly pohodlně hrát, cvičit a byly schopny se samostatně 
obléknout. Oděv by děti neměl omezovat při pohybových a vzdělávacích aktivitách; 
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 Každé dítě má jedno oblečení pro hru ve třídě (zpravidla to, ve kterém vstupuje do 

třídy), jedno oblečení pro hru venku tzn., že bez ohledu na počasí se dítě pro pobyt ven 
převleče. Je nutné počítat s tím, že se dítě venku ušpiní; 

 Řetízky, visací náušnice, náramky, prstýnky nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. 
Není dovoleno nosit nebezpečné hračky – špičaté, ostré, špinavé, podporující 
agresivitu a nevhodné chování, škodící zdraví; 

 Je nutné označit všechny věci celým jménem, pak je možné při ztrátě nebo záměně 
věci identifikovat; 

 Vstup do budovy je možný v návlecích. Pokud rodič vyzvedává dítě v doprovodu 
mladšího sourozence, či jiných dětí, které nejsou přihlášené v naší MŠ, dbá na to, aby 
se děti chovaly bezpečně, v šatně nepoškozovaly vystavené výrobky a z hygienických 
důvodů nevnášely do MŠ své jídlo a pití; 

 Děti budou nosit po celý den vhodnou a bezpečnou obuv do třídy. Nejlépe klasické 
bačkůrky s pevnou patou. Nevhodné jsou sandále, crocsy, pantofle a plážová obuv. To 
samé je třeba dodržet i při pobytu venku. Vhodná obuv je důležitá nejen ze zdravotních 
důvodů, ale hlavně z důvodů bezpečnostních; 

 

10. Závěrečné ustanovení 

Seznámení se Školním řádem MŠ a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce 
dítěte, pedagogy a zaměstnance školy; 

 

 

Ve Václavovicích dne 1. 8. 2018 

 

RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. v. r. 

ředitel školy 


