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ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

1. Přijímací řízení a evidence dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě s obcí 

v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. O 

termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, Petrovského zpravodaje, 

hlášením místního rozhlasu a umístěním na webu školy 

 Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje 

kapacita školy 

 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy 

 Zápis provádí ředitelka školy s učitelkami mateřské školy 

 Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče do 30 dnů po ukončení 

zápisu 

 Pro všechny nově přijaté děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu 3 měsíců 

 Rodiče předávají vedoucí učitelce vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném 

termínu  

 Mateřská škola 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  

 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní 

docházky  

 Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské 

školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské 

školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské 

školy 

 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do „Evidenčního 

listu“ dětský lékař  

 Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo 

trvalého pobytu a telefon)  

 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  

 Kritéria pro přijímání dětí – Příloha č. 1 

 

 

2. Platby v mateřské škole 

2.1 Úplata za předškolní vzdělávání 

Výše úplaty 

 

 Stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb.  

 Základem pro výpočet měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je průměrný 

objem neinvestičních výdajů hrazených obcí na jedno dítě v předchozím kalendářním 

roce. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% 
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skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém 

kalendářním roce. V aktuálním školním roce je výše dána Směrnicí o úplatách.  

 Hrazení úplaty za MŠ a stravování je zajištěno zálohovou platbou 1.000,- Kč a 

následnými úhradami podle měsíčního vyúčtování ve výši doplatku do stanovené 

zálohy. 

 Povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání nastává zákonným zástupcům dítěte 

v měsíci, ve kterém dítě nastupuje poprvé do mateřské školy. 

 Z důvodu přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsících červenci a 

srpnu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovená výše úplaty 0,- Kč 

 Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 43/2006 

Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:                                                     

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu 

nejvýše 12 měsíců. (Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 

1. 9. daného školního roku šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné jen 

12 kalendářních měsíců. Po uplynutí této doby hradí úplatu v plné výši. Školský 

zákon, § 123 odst. 2) 

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, 

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto 

skutečnost prokáže ředitelce školy (vyhláška č. 43, § 6, odst. 5) 

 Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na 

příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního 

příplatku 

 O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský 

zákon, § 164, odst. a) 

 

2.2 Úplata za školní stravování dětí 

 

 Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, § 5 odst. 1 je úplata za    

            školní stravování určena výši finančního normativu. Výše stravného v mateřské škole  

            je od 1. 9. daného školního roku stanovena Směrnicí o úplatách, která je pravidelně  

            aktualizována. 

 Úplata za stravování v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná a je 

nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy 

 Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu 

mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky 

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

 Platby probíhají inkasním převodem z účtu vždy do 25. dne v měsíci 

 

3. Provoz mateřské školy, přebírání a předávání dětí  

 

 Provozní doba v mateřské škole je od 6:30 do 16:30 hodin. V případě, že tato doba 

nevyhovuje rodičům, lze ji projednat s ředitelkou školy.  

 Po celou dobu provozu je budova zabezpečená proti vniknutí cizích osob. Přijdete-li, 

zvoňte! 

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den telefonicky, emailem nebo přes formulář na webu 

školy nejpozději do 8:00 hodin. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli 

v průběhu dne osobně, telefonicky, emailem nebo formulářem na webu školy 

 Dítě do mateřské školy přivádí a odvádí pouze rodiče a osoby, které rodiče 

zplnomocnili (formulář „Zmocnění“ k vyzvednutí v kanceláři MŠ). Není přípustné, 

aby dítě docházelo do mateřské školy bez pověřené osoby. Při předávání dítěte 
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podávají rodiče učitelce pravdivou zprávu o jeho zdravotním stavu. Upozorňují 

na změny v chování dítěte a případnou možnost se s nimi kontaktovat v případě 

náhlého onemocnění dítěte během dne. Rodiče předávají dítě do mateřské školy 

zdravé. Pokud je Vaše dítě nemocné, je třeba navštívit lékaře a nemocnému dítěti 

zajistit klid na lůžku 

 Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v mateřské škole (trvalý 

kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí apod. 

jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu) budou rodiče telefonicky 

informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Škola není na izolaci 

nemocného dítěte od kolektivu zařízena stavebně ani personálně.  

 V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky 

proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod 

 Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí v mateřské 

škole. Ostatní děti, tak chráníme před tímto onemocněním. Zamlčování zdravotního 

stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy! 
 Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k návratu do kolektivu po dlouhodobé nebo infekční nemoci 

 Učitelky, pokud se jim při ranním příjmu nezdá dítě zdravé, mají právo jej 

nepřijmout  
 Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů osobně nebo jimi 

pověřených zástupců a do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají 

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

v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou 

 Všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na 

předem určeném místě 

 Z bezpečnostního hlediska musí mít děti na přezutí bačkory (zdravotní obuv) s plnou 

patou – nikoli pantofle! 

 Doporučujeme, aby děti nenosily cenné věci, které nesouvisí se vzděláváním, zejména 

řetízky, prstýnky aj. Přetržením delších náušnic, řetízku může dojít k úrazu. Mateřská 

škola neručí za ztrátu cenných věcí, které si dítě přineslo, a které nesouvisí se 

vzděláváním, jakož ani za škodu na těchto věcech způsobenou 

 

 

4. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu a v době vedlejších prázdnin 

 

 S odvoláním na § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, 

bude provoz MŠ přerušen od 1. 7. do 31. 8. z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené 

zaměstnanců na dobu 5ti týdnů 

 Provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních 

prázdnin v měsíci prosinci na dobu cca 1 týdne  

 Provoz v době vedlejších prázdnin se uskuteční pouze pro předem závazně přihlášené 

děti rodičů při minimálním počtu 15 přihlášených dětí  

 

 

5. Organizace a vnitřní denní režim při vzdělávání dětí v MŠ 

 

 V MŠ jsou heterogenní (smíšené) třídy. Do jedné třídy se zařazují děti z různých 

ročníků. Třídy se naplňují do počtu 24 dětí nebo do povolené kapacity 
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 Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP. V případě potřeby se denní režim 

přizpůsobí aktuální programové skladbě (výlety, divadelní představení apod.)  

 

 

6. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

 

6.1 Práva dítěte 

 

Dítě má právo: 

 na poskytování ochrany společnosti, na emočně kladné prostředí a projevování lásky 

 být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní 

život 

 na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností 

 na zvláštní péči a výchovu v případě postižení 

 na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi 

 užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání 

výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů  

 

6.2 Povinnosti dítěte 

 

 Všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své skříňce, která je 

označena značkou 

 Šetrně zacházet s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy 

 Mají povinnost chovat se podle pravidel, která se stanoví na začátku školního roku: 

 PRAVIDLO „OUŠKOVÉ“ – Mluvíme tiše. Když mluví kamarád nebo 

dospělý, poslechneme si ho, nevstupujeme mu do řeči. 

 PRAVIDLO „ŠNEČKOVÉ“ – Po třídě neběháme, chodíme krokem. 

 PRAVIDLO „MĚSÍČKOVÉ“ – Odpočíváme potichu, nerušíme své kamarády, 

kteří spí. 

 PRAVIDLO „SRDÍČKOVÉ“ – Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si 

pomáháme, spory řešíme domluvou. 

 PRAVIDLO „RUČIČKOVÉ“ – Navzájem si pomáháme, neubližujeme si. 

 PRAVIDLO „KOŠŤÁTKOVÉ“ – Každá hračka ve třídě má své místo, po hře 

ji uklidíme. Ve třídě udržujeme pořádek. 

 

 

6.3 Práva zákonných zástupců – rodičů 

 

 Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

 Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 

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

 Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího programu školy 

 Projevit opodstatněné připomínky k provozu mateřské školy, učitelce nebo řediteli 

školy 

 Delší rozhovor s učitelkou si mohou rodiče dohodnout v době, kdy učitelka 

nevykonává pedagogickou činnost s dětmi 

 Další formou informací jsou třídní schůzky, dílničky, webové stránky školy a 

informační nástěnky v šatnách mateřské školy 
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6.4 Povinnosti zákonných zástupců – rodičů 

 

 Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno  

 Při nástupu nového dítěte do MŠ předat ve stanoveném termínu vedoucí učitelce 

„Evidenční list dítěte“, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, 

státní občanství a místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce a další 

osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování 

písemností, telefonické spojení  

 Před nástupem dítěte do MŠ zajistit prostřednictvím dětského lékaře údaje o 

zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování  

 Nahlásit v mateřské škole každou změnu ve vše uvedených údajích (zejména místo 

trvalého pobytu a telefon)   

 Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání dítěte  

 Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

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

vzdělávání dítěte  

 Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, při infekčním nebo jiném závažném 

onemocnění doložit potvrzení od lékaře o tom, zda je dítě schopné nástupu do 

kolektivu  

 Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro 

vedení školní matriky  

 Řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné 

 Nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné 

předměty 

 V případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s 

ředitelkou školy opravu či náhradu škody 

 Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po jeho dobu strávenou v mateřské škole: 

plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za to, co mají jejich děti ve skříňkách 

v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují 

nebezpečné věci (např. ostré předměty, léky, apod.), které mohou zapříčinit například 

úraz dítěte. Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy 

nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky apod.) 

 Dodržovat ustanovení tohoto školního řádu 

 

6.5 Práva a povinnosti pedagogů 

 

 Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte  

 Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém 

vykonává svou práci  

 Rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy  

 Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy 

přiměřeným a vhodným způsobem  

 Má právo odmítnout požadavky zákonných zástupců na přístup k dětem, který by byl 

v rozporu s Úmluvou o právech dítěte nebo jiným právním předpisem 

 Má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním 

onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, pokud bude rodič trvat na 

převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, má učitelka právo požadovat potvrzení 

od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti 
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 Ve spolupráci s rodiči nechat dítě vyšetřit v odborných zařízeních – pedagogicko-

psychologická poradna, foniatrie aj., pokud se dítě po adaptační době jeví jinak 

 Dodržovat ustanovení tohoto školního řádu 

 

6.6 Pravomoci ředitele 

 

 Přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončit docházku dítěte do MŠ po 

předchozím písemném upozornění, jestliže:  

se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 

                           vzdělávání po dobu delší než 2 týdny  

zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ            

ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské  

                           poradenské zařízení  

dítě nezvládne adaptační program  

 Stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání  

 Snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání a školské služby  

 Omezit či přerušit provoz MŠ  

 

 

7. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání, ochrana před sociálně patologickými   

    jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

 

 Řídí se Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 

 Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je 

vždy zaznamenáno v Přehledu výchovné práce 

 Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy 

s pracovníkem školy (nebo na pozvání – schůzky, akce) samostatně pohybovat v 

prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání a předávání 

dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržuje déle než je nezbytně nutné a opustí areál školy 

 

7.1 Dohled nad dětmi  

 

 Ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to 

při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných 

mateřskou školou 

 Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí 

pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené 

osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě 

 Budova mateřské školy je po celou dobu provozu zajištěna proti vstupu uzavřením. 

Kdokoliv přijde do MŠ během dne, kdy je budova uzavřena, může použít zvonek 

 

7.2 Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ  

 

 Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich 

převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání 

rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy 

 Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje 

jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ 
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 Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, 

herna, sociální zařízení, šatna, ...)  

 Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 

Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky  

 Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo 

pověřená osoba 

 Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí  

 Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na 

případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na 

nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí zkontrolovat, zda je v 

tělocvičně nářadí v pořádku 

 Pedagogický pracovník dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na 

základě písemného pověření zástupcem dítěte 

 

 7.3 Pobyt dětí na školní zahradě  

 

 Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a 

jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do 

prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled 

 Učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí  

 

7.4 Pobyt mimo areál mateřské školy  

 

 Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se 

vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky. 

Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě 

 Učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi na území obce i turistické výlety 

mimo toto území 

 Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska 

bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí 

 Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech 

stálý přehled 

 

7.5 Opatření při sportovních akcích, výletech  

 

 Ředitelka školy stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních 

situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích 

 Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech 

(plavání, sáňkování, ...) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další 

zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (uklízečka)  

 Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené 

věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním 

schopnostem jednotlivých dětí 

 Při společných akcích školy, které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si 

z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. V opačném případě se dítě dané akce 

nezúčastní.  Děti jsou pojištěny proti úrazu v mateřské škole i při pořádání akcí 

mateřskou školou. Při akcích mateřské školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost 

dětí zodpovídají rodiče.  
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7.6 Opatření při úrazu, evidence školních úrazů  

 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv 

úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí 

převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně 

informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte 

 Děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu pro veškeré aktivity, které organizuje mateřská 

škola. V případě úrazu obdrží rodiče od vedoucí učitelky formulář k čerpání pojistné 

události 

 Všichni zaměstnanci školy ohlašují řediteli školy poznatky o tom, že je dítě 

šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo 

MŠ 

 Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a 

případně odstraněny příčiny úrazu 

 Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů 

 

7.7 Odchod dětí z mateřské školy  

 

 Učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě 

 Nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři, 

který vyplní rodiče dítěte 

 Před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy 

zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu 

všech dětí, za které zodpovídá 

 Rodiče, kteří si vyzvednou své dítě při pobytu na zahradě MŠ, dbají na bezpečnost 

svých dětí v areálu zahrady  

 

7.8 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 a přiměřeně 

k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s 

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

televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem 

násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu 

 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu 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 

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

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 

pracovníky a zákonnými zástupci 

 

 

8. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání  

 

 Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu 

vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby 
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děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími 

potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy 

 V případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci 

dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu 

 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 

 

 

9.  Závěrečná ustanovení  

 

Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zákonné zástupce 

dítěte a zaměstnance školy.  

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a je účinný od 1. 9.  2022 

O vydání a obsahu Školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce a zveřejní ho na 

viditelném místě MŠ. 

  

 

 

 

V Petrově 1. 9. 2022 

                                                                                                     Mgr. Renata Svobodová 

                                                                                                         ředitelka ZŠ a MŠ 
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Dodatek č. 1 školního řádu MŠ Petrov: 

 

PODMÍNKY A ORGANIZACE POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Platnost od 1. 1. 2017 

Povinné předškolní vzdělávání je od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku a končí zahájením povinné školní docházky. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

K povinnému předškolnímu vzdělávání ze zákona ředitelka školy přijímá: 

 děti, které jsou státními občany České republiky a které pobývají na území České 

republiky déle než 90 dní 

 děti, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie a které na území České 

republiky pobývají déle než 90 dní 

 děti jiných cizinců, které jsou oprávněny pobývat na území České republiky trvale 

nebo přechodně po dobu delší než 90 dní 

 děti, které jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte, které má povinnost        

předškolního vzdělávání 

Zákonný zástupce dítěte 

Je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém 

začíná povinnost předškolního vzdělávání 

Je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte na vzdělávání nejpozději do 3 dnů ode dne 

výzvy ředitelky školy 

Má právo umístit svoje dítě do mateřské školy v Petrově, pokud má trvalý pobyt v Petrově 

Má právo zvolit jinou mateřskou školu 

Má právo zvolit jiný způsob povinného vzdělávání a t pouze těmito způsoby: 

 vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 

školy speciální podle § 47 a 48a (zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit tuto 

skutečnost ředitelce Základní školy a Mateřské školy Petrov, oznámení je povinen 
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učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost 

předškolního vzdělávání dítěte) 

 vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 

povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a 48a (zákonný zástupce je 

povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy, oznámení je povinen 

učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost 

předškolního vzdělávání dítěte 

 individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

dítěte do mateřské školy, toto vzdělávání se řídí těmito pravidly: 

- bude-li dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je 

zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce 

před začátkem školního roku 

- v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního 

vzdělávání dítěte nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním 

vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy 

- oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí 

obsahovat: 

1) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu 

dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte 

2) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

3) důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

- zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte na ověřování úrovně 

individuálního vzdělávání a to v měsíci listopadu daného roku v Mateřské 

škole Petrov, nebo v náhradním termínu dle domluvy s ředitelkou školy 

ověřování bude probíhat od 8 hodin do 9,30 hodin ve třídě s dětmi 

v běžném provozu a od 9,30 hodin do 10,00 hodin individuálně s dítětem 

- výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce 

dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle §16 odst. 2 

písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání 
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Práva ředitelky mateřské školy vyplývající z povinného předškolního 

vzdělávání 

Ředitelka mateřské školy  

Má právo ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistí účast 

dítěte na ověřování úrovně individuálního vzdělávání 

Má právo požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte od zákonného zástupce dítěte 

Má povinnost doporučit zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, 

v nichž má být dítě vzděláváno 

Má povinnost, přijme-li k povinnému vzdělávání dítě, které nemá trvalý pobyt (místo pobytu) 

v Petrově, oznámit přijetí bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy tohoto 

dítěte 

 

Organizace, podmínky uvolňování a omlouvání z povinného předškolního 

vzdělávání 

 

Docházka je povinná 

- v pracovních dnech od 8,00 hodin do 12,00 hodin 

- v období školního roku dle platné organizace MŠMT 

 

Docházka není povinná  

 

- ve zbylém čase provozu MŠ 

- ve dnech, které připadají na období školních prázdnin 

 

Uvolňování a omlouvání neúčasti ve vzdělání 

- písemně, osobně, s uvedením důvodu nepřítomnosti a dobou nepřítomnosti 

(u nemoci diagnostikované lékařem přibližnou dobu nepřítomnosti), vždy 

s podpisem zákonného zástupce dítěte 

- nejpozději druhý den nepřítomnosti dítěte 

 

V Petrově 21. 12. 2016                                                              Mgr. Renata Svobodová 

                                                                                                         ředitelka ZŠ a MŠ 
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Dodatek č. 2 - školního řádu MŠ Petrov: 

Zdravotní stav dítěte 
  

1. Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení 

má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s 

ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). 

 

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 (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení 

dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Vzhledem k tomu, 

že není možné potenciálně infekční dítě oddělit od skupiny zdravých dětí, a tím umožnit 

ochranu jejich zdraví, MŠ Petrov neprodleně informuje rodiče o zdravotním stavu dítěte a ten 

je povinen v co nejkratší době zajistit odchod dítěte z mateřské školy. 

 

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. 

 

2. Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek 

jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení. 

  

2a) Za akutní infekční onemocnění se považuje: 

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

tělesné teploty. 

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

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

tělesné teploty. 

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

syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo. 

 Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže dětem 

podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu 

nepřijme. 

 Zánět spojivek. 

 Zvýšená tělesná teplota nebo horečka. 

  

 

2b). Za parazitární onemocnění se považuje: 

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

            bez živých vší a hnid. 

 Roup dětský. 

 Svrab. 

  

  

3. Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, 

pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění. 

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

Vzhledem k tomu, že není možné potenciálně infekční dítě oddělit od skupiny zdravých dětí, 

a tím umožnit ochranu jejich zdraví, MŠ Petrov neprodleně informuje rodiče o zdravotním 

stavu dítěte a ten je povinen v co nejkratší době zajistit odchod dítěte z mateřské školy. 

 

 

4. Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u 

svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření: 

  

 Plané neštovice. 

 Spála. 

 Impetigo. 

 Průjem a zvracení. 

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

 Pedikulóza (veš dětská). 

 Roupi. 

 Svrab. 

  

Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, 

že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá 

formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje 

konkrétní onemocnění. 

 

5. Chronická onemocnění u dítěte. 

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, 

kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty 

(alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a 

bude odesláno do domácího léčení. 

Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za 

infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení. 

Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je: 

- Epilepsie, 

- Astma bronchiale. 

  

6. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole. 

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé 

přípravky. 

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k 

tomu oprávnění. 

V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné 

písemně požádat instituci – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře (viz. 

Formulář žádosti o podávání léků). V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se 

osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků“ (viz. Formulář protokol o 

podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají. 
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Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech 

záchrannou službu. 

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání 

léků sám. 

 

 

V Petrově 13. 5. 2020                                                                           Mgr. Renata Svobodová 

                                                                                                                    ředitelka ZŠ a MŠ 
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Dodatek č. 3 - školního řádu MŠ Petrov: 

Vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole 

  

Od 1. 3. 2021 na základě krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu 

vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud 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 není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

stanovena: 

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, 

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. 

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám 

dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 

  

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání je vzdělávání distančním způsobem 

povinné.  Je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným 

způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne a to s ohledem na odlišné 

podmínky jednotlivých dětí. 

  

Omlouvání 

Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský 

zákon stanoví základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů 

nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode 

dne výzvy ředitele. Podrobnosti upravuje školní řád školy. 

  

Forma vzdělávání distančním způsobem mateřské školy 

Off-line vzdělávání 

Jde o způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve 

větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění 

praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – 

tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci 

dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v 

přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření 

portfolia atd.). 

Zadávání aktivit při off-line vzdělávání může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických 

případech i osobně. Škola najde se zákonným zástupcem vhodnou variantu zadávání aktivit 
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viz.  níže Komunikace s rodiči a pravidla pro vzájemnou komunikaci rodiny a školy v období 

distančního způsobu vzdělávání. 

  

Vzdělávání dětí se SVP 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování 

podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním 

způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mj. v: 

 poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, 

 předmětu speciálně pedagogické péče, 

 poskytování předškolního vzdělávání dle IVP, 

 použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, 

 ve využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo 

přepisovatele pro neslyšící. 

Škola volí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na materiálně-technické vybavení školy. 

  

Komunikace s rodiči 

Spolupráce školy a rodiny je důležitou složkou ve vzdělávání dětí. Pro komunikaci mezi 

školou a rodiči byla zvolena komunikační platforma: 

 www stránky školy a následné upozornění přes e-maily zákonných zástupců. 

  

Pravidla pro vzájemnou komunikaci rodiny a školy v období distančního způsobu vzdělávání 

1x týdně                            zákonní zástupci dostanou informaci od školy v pravidelném 

intervalu a s dostatečným předstihem (každé pondělí dopoledne) 

  

do 2 pracovních dnů            interní lhůta pro odpovídání na zprávy rodičů 

  

Škola zajistí: 

 on- line výukové  programy   

 komunikace pomocí emailových adres 

 balíček pomůcek a pracovního materiálu pro děti v posledním roce předškolního 

vzdělávání 

 zadané úkoly na daný týden je možno vyzvednou v budově školy v tištěné podobě 

 

 

V Petrově 1. 3. 2021                                                                               Mgr. Renata Svobodová 

                                                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ 


