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Čl. 1 

Všeobecná ustanovení 

Školní řád je zpracovaný dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 107/2005 

Sb. o školním stravování. 

Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte 

předškolního věku a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na 

osvojování si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských 

vztahů. 

Cílem změn vyplývajících z novely školského zákona je zajistit dětem takové podmínky pro 

jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejichž potřeby ve vztahu k věku, respektují 

míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu. Zahrnuje intervence na 

podporu oslabených dovedností dítěte. Dle potřeb dítěte poskytuje podpůrná opatření dle 

stanovených pravidel. 

 

Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání, vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně 

pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvářet podmínky pro 

rozvoj nadaných dětí. 

Vize školy - být školou, do které se děti těší a kterou jim jejich rodiče vybrali pro její kvalitu a 

ne pouze podle spádovosti. 

Být školou, kde se minimalizují logopedické vady a odklady školní docházky. 

·         Vytvářet bezpečné, klidné prostředí kde je všem dobře s možností objevovat,        

           učit se, tvořit a spontánně se projevovat. 

·         Navodit pozitivní přístup k životu, podporovat tělesnou i duševní pohodu. 

·         Rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí. 

·         Podporovat přátelství, kamarádské vztahy i pomoc. 

·         Povzbuzovat se navzájem v zájmech, rozvíjet schopnost přemýšlet, překonávat 

          překážky, rozhodovat se, přijmout prohru, uznat chybu, umět dávat – nejen brát. 

·         Rozvíjet fantazii, tvořivost a nadání. 

·         Upevnit pocit komunity, dodržovat pravidla slušného chování, nebýt lhostejní k 

           dění kolem sebe. 

Protože...jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře       

a rychle rozvíjet a všemu novému se snáze učit.  

 

Školní vzdělávací program mateřské školy upřesňuje její cíle, zaměření, formy a obsah 

vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací 

program je též k dispozici v šatně mateřské školy. 
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Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými 

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

vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti (dle § 1 odst. 1 

vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání). 

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice.         

Škola je zařazena do sítě škol. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu 

a hospodaří jako příspěvková organizace. 

Škola má 2 třídy pro děti věkově smíšené, s celodenním provozem. Třída mateřské školy se 

naplňuje do 24 dětí. V souvislosti se vzděláváním dětí se spec. potřebami se počty dětí ve 

třídách mohou upravit dle platných právních předpisů (§2 vyhl.č.14/2005 Sb., ve znění 

novelizace. V případě, že výrazně klesne počet dětí v jednotlivých třídách, případně vyžadují-

li to provozní podmínky, třídy se mohou spojovat do max. počtu 24 dětí. 

 

Čl. 2 

Provoz mateřské školy 

Provozní doba MŠ:  6.30 – 16.00 hodin 

 

Název a adresa:  Mateřská škola Pornice, okres Kroměříž, 

 příspěvková organizace 

                              Pornice 100, Pačlavice, 768 33 Morkovice 

 

Kontakty:   telefon: 573 370 084 

 telefon ředitelka: 739 311 044 

 email: skolka@mspornice 

 internetová stránka: www.mspornice.cz 

 

 

MŠ uzavřena:  pro bezpečnost dětí je MŠ během celého dne uzavřena, 

                                                   otvírání dveří je zajištěno videotelefony. 

                                                   Děti se schází do 8 hodin. 

                                                                                                            

 

Vyzvedávání dětí:  Zákonní zástupci si vyzvedávají děti  po  obědě od 12.00

 do 12.30 hodin  a  po odpoledním odpočinku od 14.30 + hodin

 v budově školy, popř. na zahradě školy či v parku před  MŠ. 

 Vyzvedávání a přijímání dětí mimo běžnou dobu lze

 kdykoliv dohodnout s pedagogickou pracovnicí v dané třídě. 

 

Omlouvání a absence dětí:  Nepřítomnost  dítěte  je vždy třeba omluvit den předem, nebo                                            

                                                   ráno, a to  nejpozději  do 8.00 hodin., osobně nebo telefonicky 

                                                   na telefonním čísle MŠ 573 370 084. 

                                                   Návrat zpět do MŠ je nutné opět hlásit předem, aby byla 

                                                   nahlášena strava. 

 

 

                                           

                                      

mailto:skolka@mspornice
http://www.mspornice.cz/
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• Zákonný zástupce dítěte má možnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit 

s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v mateřské škole byl pro dítě bez problémů            

a psychického strádání. Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně               

a doplnění Školního vzdělávacího  programu  jsou  dostatečně  a  pravidelně  informováni 

co se v MŠ děje (šatna – nástěnky pro rodiče, www stránky MŠ). Individuálně mohou 

konzultovat s ředitelkou školy nebo s pedagogickými pracovnicemi o prospívání svého 

dítěte. Termín konzultace si dohodnou předem. 

 

Čl. 3 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

• Provoz mateřské školy lze omezit, nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví 

ředitelka po projednání se zřizovatelem. Informaci o tom zveřejní na nástěnkách mateřské 

školy. Způsobem přijímání dětí k prázdninovému provozu a výši úplaty nejméně dva 

měsíce předem. 

• Každé plánované přerušení provozu mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno 

písemnou formou v mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy nejpozději 30 dnů před 

omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka školy ve 

spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v náhradní mateřské škole (§ 3 odst. 2 vyhlášky   

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). 

• Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit 

nebo přerušit i v jiném období než o letních prázdninách. Za závažné důvody se považují 

organizační a technické příčiny, které znemožňují provoz školy. Pokud taková situace 

nastane, zveřejní tuto informaci ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo 

přerušení provozu rozhodne. 

 

Čl. 4 

Přijímání dětí do předškolního vzdělávání 

• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě 

žádosti zákonného zástupce dítěte. 

• Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od 3 do 6 let a to ve správním řízení. Děti 

od 2 let jsou přijímány po ověření samostatnosti a dodržování hygienických návyků 

(rozhodne ředitelka MŠ dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon). 

• Nejpozději do 30 dnů po podání žádosti bude zveřejněno Rozhodnutí ředitelky školy       

o výsledcích přijímacího řízení na webových stránkách a na přístupném místě ve škole. 

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena v písemné podobě poštou doporučeně v tomtéž 

termínu. 

• Předškolní vzdělávání má tři ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. 

V našem případě jsou to dvě třídy dětí smíšené věkové skupiny (věkové rozčlenění dětí je 

zcela v kompetenci ředitelky). 
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• Podle § 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ stanoví 

při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ. Pokud 

zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět 

dohodnout s ředitelkou školy. 

• Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. 

• Při podezření na infekční onemocnění a po vyléčení onemocnění má právo pedagogický 

zaměstnanec požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho 

návratem do kolektivu (v zájmu zdraví ostatních dětí). 

• Pokud dítě projevuje známky onemocnění při pobytu v mateřské škole (teplota, nevolnost  

atd.), je zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován a vyzván k zajištění další 

zdravotní péče dítěti. 

• Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad (potvrzení dětského lékaře)                 

o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví                   

a o změně některých souvisejících zákonů (jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout 

pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). 

 

Čl. 5 

Zápis dětí do mateřské školy 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v zákonem stanoveném 

termínu, a to od 2. do 16. května. Přesný den a čas zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě 

se zřizovatelem. O zápisu ředitelka informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek 

školy, vyvěšením letáků na veřejných místech a v budově školy i vyhlášením v místním 

rozhlase. 

 

• Po obdržení žádosti o přijetí do mateřské školy od ředitelky, zákonní zástupci žádost 

vyplní a doloží vyjádřením lékaře, že je dítě řádně očkováno dle § 50 zákona č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a odevzdají 

zpět na školu. Zákonní zástupci jsou po přijetí dítěte povinni odevzdat ve škole taktéž 

Evidenční list (matriční list) dítěte a uvést do něj pravdivé údaje, včetně údajů                 

o zdravotním stavu dítěte. 

• Na základě žádosti o přijetí obdrží zákonní zástupci dle správního řádu písemné vyjádření 

– rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte do mateřské školy. O rozhodnutí o přijetí 

rozhoduje ředitelka školy, i o zkušební době pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 

3 měsíce. 

• Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně: děti s 

odkladem školní docházky ze spádové oblasti, děti poslední rok před zahájením povinné 

školní docházky ze spádové oblasti. Děti, které před začátkem daného školního roku 

dosáhnou čtyř let věku. Děti podle věku narození (nejmladší – dovršení dvou let do 31.8. 

příslušného kalendářního roku). 

• Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí. 

Pokud je kapacita školy naplněna, zajišťuje umístění dítěte do jiné MŠ zřizovatel. Dítě 

může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nebude 

překročena kapacita školy a hygienická kritéria.(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34) 
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Povinné předškolní vzdělávání 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

Pravidelná docházka je v pracovních dnech (mimo dny školních prázdnin) 4 souvislé hodiny 

denně - v době od 8,00 do 12,00 hodin. 

            

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

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 

roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou   

mateřskou školu, nebo     a) individuální vzdělávání 

                                         b) přípravnou třídu ZŠ nebo ZŠ speciální (§ 47 a 48 a) 

                                         c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (§38) 

 

V případě plnění povinného předškolního vzdělávání podle možnosti výše uvedené, je 

zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce 

před začátkem školního roku a dále je postupováno dle § 34b školského zákona. 

 

Termín ověření úrovně znalostí při volbě individuálního vzdělávání je stanoven na poslední 

pátek v měsíci listopadu daného školního roku. 

 

 

Uvolňování a omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním. 

Zákonný zástupce je povinen osobně nebo telefonicky omluvit své dítě a nepřítomnost 

písemně potvrdit do sešitu omlouvání v šatně dětí. Pokud je k doložení důvodů nepřítomnosti 

dítěte vyzván ředitelkou, je povinen toto doložit do 3 dnů ode dne výzvy (§33 odst.4) 

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje: 

Na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Na 

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

90 dnů. Na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 

 

Odklad povinné školní docházky 

Pokud rodiče žádají odklad povinné školní docházky pro své dítě, oznámí to ředitelce    

mateřské školy. Po obdržení rozhodnutí o odkladu školní docházky ze základní školy předají 

rodiče jeho kopii vedení mateřské školy. 

 

• Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude 

ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. 

• O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy, po dohodě 

a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, § 34 odst. 6). 
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Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může 

ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže: 

◦ dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do mateřské školy déle než dva týdny, 

◦ zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 

◦ na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení, 

◦ zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní 

stravování. 

◦ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné 

• Poslední týden v měsíci srpnu je určen mimo jiné i zákonným zástupcům a dětem, jenž 

zahajují k 1. 9. daného roku docházku do MŠ. Zde dostane zákonný zástupce veškeré 

informace vztahující se k docházce dítěte, organizačním záležitostem a pod. 

• Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami 

s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch a rozvoj dětí, prohloubení 

vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 

 

 

 

Čl. 6 

Platby v mateřské škole 

Stravování dětí 

 

• Školní stravování zabezpečuje Školní jídelna při MŠ Morkovice. Při přípravě jídel 

postupuje ŠJ podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se 

platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Zároveň zajišťuje v průběhu 

celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného režimu. 

• Rodiče vyřizují vše, co se týká stravování, se školní jídelnou. Vyúčtování stravného, 

připomínky a požadavky se vyřizují osobně, nebo telefonicky u vedoucí školní kuchyně. 

• Stravování v MŠ zahrnuje ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. 

• Dietní stravování ŠJ neposkytuje, ale na základě lékařského potvrzení a sepsání dohody s 

vedoucí ŠJ lze v MŠ podávat dítěti jídlo přinesené rodičem z domu a to při zachování 

hygienických požadavků. 

• Podle § 4 odst. 1–2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka 

školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době 

podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. 

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

těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku 

může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 

Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 
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• Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, dle finančního normativu. Upozornění: Pokud dojde v průběhu roku ke 

zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti 

na výše uvedenou vyhlášku. Případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1. dni v měsíci. 

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

• Za předpokladu, že dítě po dohodě dochází do MŠ pouze do oběda, lze platit stravné bez 

odpolední svačiny. 

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

nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně. 

První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do 

vlastních jídlonosičů. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí (neomluví), jsou rodiče 

povinni stravu zaplatit. Rodič zajistí i nahlášení stravy -  den předem na den 

návratu dítěte do MŠ. 

• Stravné se platí předem, složenkou, sporožirem, formou inkasa z bankovního účtu, 

nejpozději do konce předchozího měsíce. Stravné na měsíc září se hradí do 15. 9. 

příslušného roku. 

• Jídelníček, podrobnosti o platbách, kategoriích strávníků a další důležité pokyny              

a informace jsou vyvěšeny na nástěnce  – stravování. 

 

 
 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 

 

 

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

vnitřní směrnicí. Výpočet a výši úplaty na daný školní rok zveřejní vedení školy na 

přístupném místě v mateřské škole i na webových stránkách školy nejpozději 30. června 

předcházejícího školního roku. 

• V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 6 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka Mateřské školy Pornice, okres 

Kroměříž, příspěvková organizace stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání 

v mateřské škole měsíčně, na jedno dítě ve výši 400,- Kč. 

• V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy delší než 5 vyučovacích dnů 

bude úplata poměrně snížena. 

• Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně a to i po 

dobu odkladu školní docházky dítěte. 
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Čl. 7 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí   

• Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá 

pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně 

předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí 

dítě doprovodit pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že už dojde 

samo. V takovém případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za dítě. 

• Dítě do mateřské školy smí od zákonného zástupce převzít pouze pedagogický pracovník  

školy, při odchodu s dítětem zástupce též osobně kontaktuje učitelku.    

• Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře 

Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, který jasně vyplněný odevzdá zákonný 

zástupce škole. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou 

svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. V případě, 

že si zákonný zástupce či pověřená osoba dítě před koncem provozní doby nevyzvedne, 

budou rodiče telefonicky vyzváni k okamžitému řešení vzniklé situace. 

• Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších 

známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice 

se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit 

výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. 

• Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost        

a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské 

škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická 

osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost 

za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti 

k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit! 

• Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý 

povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že       

i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnou nástup dítěte do školky, 

pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je 

povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! 

• Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které nejeví známky onemocnění (teplota, 

rýma, kašel, zarudlé spojivky, průjem, zvracení..). Nemocné dítě učitelka nemůže 

přijmout do kolektivu zdravých dětí. Též děti nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout 

jen na základě lékařského doporučení, že se dítě může zúčastnit vzdělávání, aniž by bylo 

ohroženo zdraví a bezpečnost jeho i ostatních dětí. 

• V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna 

zajistit jeho oddělení od ostatních dětí. 

• Dítě, u něhož se vyskytují živé vši, nesmí být zařazeno do dětského kolektivu. Dle 

občanského zákoníku (§858 zákona č. 89/2012 Sb.) je rodič povinen pečovat o zdraví 

dítěte, tedy je povinen sledovat i výskyt vší a zajistit léčbu, to znamená odvšivení dítěte. 

• Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, 

a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách 

organizovaných mateřskou školou. 
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• Při zajišťování akcí školy (např. výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne 

ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost 

a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1–5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

• Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech, např. sportovní činnosti, nebo pobyt 

dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí 

dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je 

způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, 

která vykonává činnost mateřské školy. 

• Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, 

v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. 

• Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka školy nebo pedagogický pracovník okamžitě hlásit 

úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále se postupuje dle vyhlášky č. 64/2005 Sb.,           

o evidenci úrazů dětí a mládeže. Úrazy se evidují v Knize úrazů, která je uložena             

u ředitelky školy a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. 

• Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, 

které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je 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. Školním úrazem je rovněž úraz, který 

se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou 

a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. 

• Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na 

místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích 

konaných mimo školu. 

• Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na 

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady 

 

 

Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 

 

 

◦ Děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech, 

◦ skupina je doprovázena pedagogickým pracovníkem, nebo dvěma pedagogickými 

pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na konci, 

◦ skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky, vždy používá 

reflexní bezpečnostní vesty pro první a poslední dvojici dětí, 

◦ vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení 

vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to 

dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny, 

◦ při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod v případě potřeby zastavovací 

terč. 
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Pobyt dětí v přírodě 

◦ Využívají se pouze bezpečná místa, 

◦ pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty 

a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.), 

◦ při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily 

vymezené prostranství. 

 

 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

 

◦ Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě 

v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na 

venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda 

prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které 

by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho 

funkčnost a bezpečnost, 

◦ pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku 

dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním 

schopnostem dětí. 

 

Pracovní a výtvarné činnosti 

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít 

nástroje, které by mohly děti zranit (jako jsou nůžky, nože, kladívka apod. – děti používají 

nůžky a nože pouze zakulacené) vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru 

pedagogického pracovníka. 

 

 

• Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy a včas oznamovány 

zákonným zástupcům na nástěnce v šatně. V případě potřeby písemně a na webových 

stránkách mateřské školy. Doporučujeme zákonným zástupcům informace pravidelně 

sledovat. 

• Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení 

dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu 

venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, náledí, mráz). Pokud to 

podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.   

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

nosu, dávkovací spreje proti rýmě apod. Žádáme maximální ohleduplnost ke zdravým 

dětem i k personálu školy! 
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Čl. 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 předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci Školního 

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku               

a schopnostem  pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové 

závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video…), 

patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 

vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

• V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí si pracovníci mateřské 

školy všímají vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné 

deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými 

zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních. 

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

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi - pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a   

zákonnými zástupci. 

• Mateřská škola má vytvořena pravidla soužití, která slouží k vzájemné toleranci a jako 

ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů 

nepřátelství nebo násilí a ochraně zdraví svého i druhých. 

 

Čl. 9 

První vstup dítěte do mateřské školy 

• Osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci do školy řádně označené, aby se předešlo 

záměně, zejména u nejmladších dětí. 

• Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy má právo dítě na individuálně přizpůsobený 

adaptační režim. Zákonní zástupci se na něm mohou s ředitelkou školy a pedagogickými 

pracovnicemi dohodnout. 

Co s sebou do školky: 

• bačkůrky (z bezpečnostních důvodů jsou zakázány nazouváky, papučky vázací nebo     

            s přezkou apod.) 

• pohodlné oblečení (zástěrku, teplákovou soupravu...) 

• náhradní oblečení (spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko - u mladších dětí i  

            dvoje) 

• plyšového mazlíčka na lehátko 

• pyžamo nebo noční košilku 

• kartáček na zuby, zubní pastu 

• hrníček na pitný režim 

• papírové kapesníčky (10 ks na pololetí školního roku) 

• toaletní papír (1 balení po 4 ks na každé pololetí školního roku) 

• tekuté mýdlo (1 ks na každé pololetí školního roku) 

• jednorázové podložky na lehátko pro případ nehody u mladších dětí (10 ks) 
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• Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu ručníků 1x týdně a dle 

potřeby i častěji. 

• Důrazně žádáme rodiče, aby dětem nedávali do mateřské školy jídlo, sladkosti, žvýkačky, 

ostré předměty, cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, drahé hračky apod.). S ohledem na 

dvouleté děti je to velmi nebezpečné a také za jejich ztrátu nebo zničení nemůžeme 

ručit. Řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné. 

• Při oslavě svátků a narozenin není dovoleno nosit do školy sladkosti v podobě tvrdých 

bonbónů typu Bon pari s ohledem na dvouleté děti. Doma připravené dobroty (např. dorty) 

také nejsou dovoleny podávat dětem. Doporučujeme s přihlédnutím na zdravý životní styl 

ovoce. A když sladkosti, tak jen želé bonbóny, sušenka, oplatek. 

 

 

Čl. 10 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí  

a jejich zákonných zástupců 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole a to nejen s pedagogickými 

pracovníky. 

Pravidla vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti 

všech účastníků. 

Zákonný zástupce má právo: 

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

• zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, 

konzultovat výchovné i jiné problémy – kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je 

umožněn denně při předávání dětí, rodiče mají možnost kdykoliv si vyžádat konzultaci s 

učitelkou i ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu), správní zaměstnanci 

informace o dětech nepodávají     

• zapojit se do práce školy, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, 

• přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího programu školy, 

• projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, k pedagogickým i dalším 

zaměstnancům nebo ředitelce školy, 

• stížnosti, oznámení a podněty k práci podávat ředitelce školy. 

• požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu, 

• na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání 

dětí. 
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Škola postupuje podle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

• podpůrná opatření škola specifikuje v individuálním vzdělávacím plánu, rodič o IVP žádá      

a ředitelka školy jej schvaluje na základě §16 školského zákona a §3 vyhlášky č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných                

a mimořádně nadaných, podpůrná opatření zahrnují také personální posílení výuky jednak 

asistenty pedagoga, jednak využitím dalšího pedagogického pracovníka (učitel, speciální 

pedagog), podpůrná opatření mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby, 

• vyjadřovat se k rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí 

vzdělávání dětí, 

•  napsat případné návrhy, náměty a připomínky do schránky v šatně MŠ. 

 

Povinnosti zákonných zástupců: 

• Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních 

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

průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí, 

• nevodit do MŠ nemocné dítě, nevodit do MŠ dítě, které má vši, 

• spolupracovat se školou při řešení případných problémů v otázce rodičovské 

odpovědnosti, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou - oznamují škole omezení nebo 

zbavení rodičovské odpovědnosti, přechod dítěte do péče jednoho z rodičů, soudně 

vydaný zákaz styku s dítětem a další zvláštní opatření při výchově dítěte, 

• podat žádost o IVP, který ředitelka školy schvaluje na základě §16 školského zákona a §3 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných a mimořádně nadaných, 

• předat MŠ neprodleně doklad - Rozhodnutí o odkladu školní docházky, nástupu do jiné 

mateřské školy či ukončení docházky v MŠ, 

• oznamovat škole údaje do školní matriky a evidence dětí, s tím souvisí i povinnost 

oznámit v průběhu celé docházky každou změnu, týkající se osobních dat dítěte či 

zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, pojišťovny, telefonní kontakt apod.), 

• předat osobně dítě pedagogické pracovnici - učitelce, zbytečně neprodlužovat dobu 

předávání a vyzvedávání dítěte, nevstupovat do herny, nepouštět sourozence do třídy a na 

průlezky, opustit MŠ po převzetí dítěte, nevstupovat do kuchyně a jídelny MŠ, není 

dovoleno pohybovat se bez svolení zaměstnanců školy v prostorách budovy např. WC 

zaměstnanců, úklidové místnosti, tělocvičny atd., 

• zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do mateřské školy, bylo vhodně a čistě upraveno 

(úprava dlouhých vlasů), bylo zdravé, 

• osobní věci, které děti nepoznají je třeba ve vlastním zájmu označit, 

• povinnost omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte včas, v případě náhlého 

onemocnění omluvit nepřítomnost telefonicky či osobně co nejrychleji, nejpozději do 

druhého dne a sdělit přibližnou dobu nepřítomnosti svého dítěte, předem nahlásit dítěti 

stravu, zapsat tuto skutečnost do sešitu omlouvání a podepsat ji, 

• zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy k projednání otázek týkajících se výchovy 

a vzdělávání dítěte, 
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• uhradit úmyslně způsobenou, nebo nešetrným zacházením způsobenou škodu na majetku 

mateřské školy i druhých (např. šatní skříňky dětí, nábytek, herní prvky,  tělovýchovné 

nářadí, knihy...), 

• řídit se tímto školním řádem, sledovat informační nástěnku v šatně dětí, informace       o 

programu školy, termínech akcí, výletů, třídních schůzek, konzultací apod., nenarušovat 

je pozdním příchodem ani dalšími členy rodiny apod., 

• řádně a včas v uvedeném termínu platit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání, 

• nést odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty, 

věci ohrožující zdraví. 

 

Dítě má právo a povinnost: 

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

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo 

psychicky zranit), 

• na poradenskou pomoc školy a školských zařízení uvedenými ve školském zákoně 

poskytnutí podpůrných opatření podle druhu postižení 

• být respektováno jako 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 vyrůstat 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…), 

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

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

svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem), 

                                                                               (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 

 

• dodržovat společná pravidla soužití, oznámit paní učitelce, když chce opustit třídu, 

jídelnu atd. 

• upevňovat hygienické, sebeobslužné a společenské návyky, 

• chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížilo, 

• neničit a neodnášet majetek školy, ani věci ostatních, 

• dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byly seznámeny, neničit práci druhých. 
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Čl. 11 

Podmínky zacházení s majetkem školy  

ze strany dětí a jejich zákonných zástupců 

• Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy 

a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně majetek školy, 

• děti jsou vedeny tak, aby si vážily práce druhých a neničily ji, k respektu                            

a nedotknutelnosti majetku druhých, 

 

• bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení 

mateřské školy domů, 

• v prostorách budovy vedeme děti a jejich zákonné zástupce k úspornému využívání 

energie, vody, materiálů…, 

• v zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme zákonné zástupce o čištění 

obuvi při vstupu do první šatny dětí, 

• při vstupu do dalších prostor školy jsou všichni povinni se přezouvat, vyzouvat se, popř. 

využívat návleků na boty, 

• pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit zaměstnancům školy, 

• po vyzvednutí dítěte jsou zákonní zástupci povinni zbytečně se nezdržovat v prostorách 

školy a budovu opustit. 

 

 

Čl. 12 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

• Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivitu a činnosti ve 

škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení 

mateřské školy, rodiny a společnosti, 

• péče o dítě v mateřské škole navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje 

výsostné a přednostní postavení rodiny ve výchově a péči o dítě, 

• budeme rádi, když rodiče projeví zájem o dění a činnosti v naší škole, budou se aktivně 

podílet na přípravách akcí pro děti, 

• vzájemný kontakt chceme podpořit otevřenou komunikací, vzájemnou důvěrou, 

otevřeností i společnými akcemi, (možnost vyjádření pomocí anonymních dotazníků pro 

rodiče), 

• opravdu uvítáme, když rodiče budou důsledně dodržovat a respektovat dohodnutá 

pravidla chodu mateřské školy zapsaná ve školním řádu, 
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• o materiálním způsobu pomoci škole, spolupráci na zlepšení prostředí školy, případně 

sponzorství, se zákonní zástupci dohodnou na společných schůzkách, popř. individuálně 

s ředitelkou školy, 

• stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy je možno podat u ředitelky školy, 

která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí k dalšímu řešení příslušným orgánům, 

• zákonný zástupce dbá na přiměřené oblečení dítěte dle ročního období. 

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření i používání elektronických cigaret (budova 

i přilehlé prostory školní budovy - zahrada, hřiště před školou) a to v souvislosti s § 8 a 9 

zákona č. 379/2005 Sb. 

Ve všech prostorách mateřské školy je zákaz činnosti propagace politických stran a hnutí, 

zákaz reklamy. 

 

 

Čl. 13 

Závěrečná ustanovení 

• Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu. 

• S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce v září 

stávajícího roku. Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí, kdykoliv k dalšímu prostudování. 

• Veškeré dodatky, popř. změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze 

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti. Budou s nimi seznámeni všichni 

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. 

• Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu 

do pracovního poměru. 

• Svým podpisem zaměstnanci i rodiče potvrzují, že byli seznámeni s vydáním tohoto 

dokumentu, s jeho konkrétním obsahem a také s povinností jej dodržovat. Je zveřejněn v 

šatně dětí a na webové adrese    www.mspornice.cz 

 

• Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 

2019. 

 

ZÁMĚREM VŠECH PRACOVNIC ŠKOLY JE, ABY SE DÍTĚ  

V MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTILO SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ  

A ABY BYLY USPOKOJOVÁNY JEHO PŘIROZENÉ POTŘEBY A ZÁJMY. 

  

                                                                                                                                                                

 

 

 

V Pornicích dne 1.září 2019 …........................................................... 

 Světlana Tesařová 

                                                                                      ředitelka mateřské školy 

http://www.mspornice.cz/

