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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Č.j.:     MŠKO - 22 /VAR-2016         Skartační znak:         A  

Vypracovala: Klára Vargová Žilinská ředitelka školy 

Schválila: Klára Vargová Žilinská ředitelka školy 

Na poradě projednáno dne 29. 08. 2016 

Nabývá účinnosti dne: 01. 09.2016 

Změny:  

 

Ředitelka Mateřské školy Konětopy, příspěvková organizace v souladu s §30 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými 

zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole 

Konětopy. 

 

1. 

Údaje o škole 

  

Zřizovatel:                  Obec Konětopy 

Název:                        Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace 

Adresa:                       Konětopy 42, 277 14 

e-mail:                        ms.konetopy@gamil.com 

IČO:                           71294309 

  

Ředitelka:                   Klára Vargová Žilinská 

Telefon:                      315 558 920 



                                  

Typ zařízení:              Mateřská škola s celodenním provozem 

Kapacita:                    20 dětí 

Věková kategorie:      2 – 7 let 

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí 

v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. 

 

 

2. 

Úvodní ustanovení 

 

Obsah školního řádu je vymezen: 

 
 Zákonem 561/2004 Sb. (školským zákonem), v platném znění a ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláškou č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhláška č. 

43/2006 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláškou č. 107/2005., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění a ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

3. 

Cíle mateřské školy při výchově a vzdělávání 

 

3.1. Cíl předškolního vzdělávání 

Cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku , 

podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání 

napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a 

poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  

viz. § 33, Školský zákon 



3.2. Školní vzdělávací program 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Rok s koníkem“ se 

zaměřením na získání nových poznatků, rozvoj sebevědomí, tolerance, vzájemné spolupráce. 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, obsah, formy a časový plán vzdělávání. Stanovuje 

podmínky i pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínky materiální, 

personální, ekonomické, a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, za nichž se vzdělání 

uskutečňuje.  

Školní vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, je zveřejněn na 

přístupném místě v Mateřské škole. Do školního vzdělávacího programu je umožněno každému 

nahlížet. 

 

 

4. 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

  

Práva dítěte při předškolním vzdělávání: 

 na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho 

schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti. 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových i fyzických schopností. 

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 

 na zvláštní péči a výchovu v případě postižení. 

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

výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů. 

 na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických i nepedagogických 

pracovníků. 

 při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv 

a svobod a Úmluva o právech dítěte  

 

Práva zákonných zástupců (rodičů) při předškolním vzdělávání: 

 

 na 14-ti denní postupnou dopolední adaptaci (přítomnost ve třídě po dohodě s 

učitelkou). 



 na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života. 

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou či ředitelkou školy 

individuálně po předchozí domluvě 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení ŠVP 

 projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ i jeho zaměstnancům. Případnou stížnost 

lze vyřídit ústně, či podat písemnou formou ředitelce školy – lhůta k vyřízení stížnosti 

je 30 dnů od doručení 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Zákonní zástupci jsou průběžně 

a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce 

školy. Kontakt zákonných zástupců s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, 

s ředitelkou školy v době konzultačních hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě. 

 na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech, které se týkají 

vzdělávání dětí. 

 pověřit jinou zletilou osobu, která bude dítě do mateřské školy přivádět a vyzvedávat 

(nutno vyplnit písemné pověření)   

 pověřit přiváděním a vyzvedáváním nezletilou osobu starší 10 let (nutno vyplnit 

písemné pověření)   

 vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí. 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců: 

 zajistit, aby přihlášené dítě řádně docházelo do MŠ a bylo osobně předáno učitelce 

do třídy a při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno ( oblečení účelné, pevné bačkory 

ne pantofle, náhradní oblečení pro případ znečištění, vše podepsané). 

 oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a 

další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích – 

aktuální telefonní čísla, změna trvalého bydliště, zdravotní pojišťovny, doručovací 

adresy. 

 při vyzvedávání dítěte jinou osobou, mít vyplněné „pověření k vyzvedávání dítěte“, 

kde jsou uvedeny pověřené osoby. Bez písemného pověření pedagog dítě nevydá 

nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci. 

 zajistit, aby dítě do mateřské školy docházelo jen zdravé, bez vnějších známek 

akutního onemocnění 



 ákonní zástupci zodpovídají za to, že přivádějí do mateřské školy jen dítě zdravé. Do 

MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci. Pedagogičtí 

pracovníci mají právo, ale i povinnost podle § 29 odst. 2 školského zákona, v zájmu 

zachování zdraví ostatních dětí takové dítě nepřijmout a doporučit návštěvu lékaře. 

Zjistí-li u dítěte příznaky v průběhu dne, vyrozumí telefonicky rodiče, kteří jsou 

povinní si dítě neprodleně vyzvednout. 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, při infekčním nebo jiném závažném 

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

kolektivu nebo informovat o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 

na průběh vzdělávání. 

 předat osobně (pověřená osoba) dítě paní učitelce za prahem třídy, teprve potom 

může rodič opustit mateřskou školu 

 při vyzvedávání předá učitelka dítě za prahem třídy a od této chvíle přejímá 

zoodpovědnost za dítě zákonný zástupce, či jiná pověřená osoba 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit při projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ. 

 po vyzvednutí dítěte z MŠ jsou zákonní zástupci povinni opustit neprodleně budovu 

či předzahrádku MŠ. 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit při projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ. 

 dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školy, řídit se školním 

řádem, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí. 

 dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy a s ostatními zákonnými 

zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

 cizí státní příslušníci, kteří neovládají český jazyk při jednání v MŠ, jak ve třídě, tak 

i ředitelně MŠ, musí mít sebou překladatele  

 

Práva a povinnosti pedagogů 

 

 pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. 

 má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců 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. 

 učitelka je povinna zajistit bezpečnost dětí, nesmí nechávat děti samotné bez dozoru 

 

Pravomoci ředitelky 

         Může 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 

 omezit či přerušit provoz MŠ 

 

 

5. 

Přijímání dětí do mateřské školy 

 

1. Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let věku na základě 

vyřízení písemné žádosti rodičů. 

2. Do mateřské školy nemůže být z organizačních a bezpečnostních důvodů přijato dítě 

mladší věku 2 let. 

3. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti 

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. 

4. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci dubnu, 

o termínu zápisu je veřejnost informována na informační tabuli v MŠ, v Konětopech, na 

webových stránkách MŠ, na úřední desce obce. 



5. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka školy na základě podání žádosti rodičů. Tuto 

žádost /Přihlášku/ si rodiče nebo zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout v ředitelně 

mateřské školy nebo na obecním úřadu Konětopy jeden měsíc před zápisem. 

6. Přihlášku je nutno odevzdat v určeném termínu osobně ředitelce školy. O přijetí dítěte 

rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. 

7. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti je na veřejně přístupném místě ve škole zveřejněn 

seznam uchazečů - pod přiděleným registračním číslem. Po ukončení zápisu obdrží 

rodiče rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ dítěte do MŠ. Rozhodnutí o přijetí je oznámeno 

zveřejněním. Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno doporučeně. 

8. Rodiče přijatých dětí obdrží formuláře k vyplnění na třídní schůzce pro rodiče nově 

přijatých dětí v MŠ Konětopy, kde získají informace o provozu mateřské školy a domluví 

si průběh adaptace. 

9. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutno dodržet podmínky stanovené v 

§ 50   zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví). 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. 

10. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do tiskopisu Vyjádření 

lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, (je součástí přihlášky) dětský 

lékař. 

11. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné 

školní docházky. 

12. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní 

podmínky školy. 

13. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem 

dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. V případě, že 

dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka 

školy dle §35 odst.1) školského zákona rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této 

mateřské školy. 

14. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno ji 

dohodnout s ředitelkou mateřské školy s platností od nového měsíce. 



15. Rodiče jsou povinni nahlásit v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména 

místo trvalého pobytu a telefon). 

16. 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. 

17. Zákonný zástupce může využít adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání 

se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to 

pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě 

s učitelkou). 

18. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. 

19. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst 

lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, samostatně používat WC, umývat se, nenosit pleny,  

nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv. 

20. Zákonní zástupci v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, 

sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání 

kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při 

vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým 

(zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. 

 

Zkušební, adaptační doba 

Na základě vyhlášky MŠMT ze dne 17.12. 1991 podléhá nově přijaté dítě adaptační době 

v trvání 3 měsíců. Na naší MŠ je adaptace postupná. 

Pokud by dítě nezvládlo adaptaci v mateřské škole jak po stránce zdravotní, psychické nebo 

sociální, může být vyloučeno z docházky a to ve spolupráci s pediatrem a Obvodní pedagogicko 

– psychologickou poradnou. 

 

 

 

 

 



6. 

Úplata za předškolní vzdělávání 

 

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

předškolním vzdělávání, v platném znění. 

2. Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou 

součástí rozpočtu MŠ Konětopy. 

3. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti pouze v 

posledním ročníku mateřské školy a to po dobu jednoho kalendářního roku. 

4. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy 

stanovuje výši úplaty je zveřejněn na nástěnce mateřské školy na místě určeném pro 

informace zákonným zástupcům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši 

úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při 

vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V 

případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí 

stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty 

je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. do 31. 8. 

5. Úplata se platí bezhotovostně popřípadě hotově proti podpisu ředitelky, a to ve dny a 

hodiny k tomu určené, nejpozději do 20 dne v měsíci. 

6. Osvobození od úplaty či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na 

písemnou žádost zákonného zástupce. Písemná žádost musí obsahovat: komu je 

adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození), odůvodnění, jméno, příjmení a 

datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonní kontakt, podpis + 

doložení odůvodnění. 

7. Osvobozen od úplaty bude: 

 zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle 

§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) 

 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči (dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 

(dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 



 fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče (dle § 36-43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) 

 a tuto skutečnost prokáže. 

8.   V měsíci červenci a srpnu, v případě přerušení provozu, pokud bude dítě na celý měsíc 

předem odhlášeno k docházce do MŠ, se úplata neplatí. 

9.   Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v 

mateřské škole. 

Úplata při přerušení provozu 

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, 

se úplata poměrně sníží. 

 

Úplata za školní stravování dětí 

 

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah 

stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno 

v mateřské škole, stravovalo vždy. 

2. Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Úhrada  za školní stravování  je prováděna bezhotovostně na účet dodavatele stravování 

ZŠ a MŠ Dřísy, číslo účtu 123706214/0300 do 25. dne v měsíci. Každému dítěti je na 

začátku školního roku vedoucí školní jídelny pí. Krivokapičová přidělí variabilní symbol. 

4. Otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny pí. 

Krivokapičovou na tel čísle: 326 971 119 nebo osobně po předchozí domluvě. 

5. Výše stravného je stanovena na školní rok 2016/2017 pro dětí do 6 let celková cena na 

den 34,- Kč, pro děti nad 6 let 37,- Kč (celý den). 

6. Organizace výdeje stravy v MŠ je stanovena v provozním řádu školní jídelny - 

výdejny 

7. Způsob, rozsah a další podmínky pro poskytování školního stravování stanovuje 

vnitřní předpis o stravování dětí v MŠ. 



 Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky v mateřské škole, 

nejpozději do 8.00 hodin dne nepřítomnosti dítěte. Pokud zákonný zástupce 

své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Neodhlášené 

a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj náhrada, rodiče mají možnost 

si neodhlášené jídlo vyzvednout do své nádoby v mateřské škole Konětopy 

ve 12:15 hod. 

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem 

přihlášeno ke stravování - nejpozději do 8.00 hodin dne nástupu po nemoci. Dítě bez přihlášené 

stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. 

 

 

 

 

Způsob a podmínky placení 

  

1. Úhrada platby za předškolní vzdělávání (dále jen úplata) je prováděna zpětně, a to 

bezhotovostně na účet školy nebo v hotovosti proti podpisu ředitelky/učitelky, a to ve 

dny a hodinu k tomu určené, vždy do 20. dne v měsíci. 

2. Zákonní zástupci dítěte hradí úplatu v mateřské škole převodem na účet číslo                  

115-2991390247 /0100 Komerční banka. 

1. Variabilní symbol: Každému dítěti je při nástupu do mateřské školy přidělen variabilní 

symbol, který musí být při platbě vždy uveden (je důležitý pro rozlišení platby). 

4. Termíny pro platby v hotovosti budou vždy včas zveřejněny. V jiné dny lze hotovostní 

platby provádět pouze výjimečně po předchozí domluvě termínu s ředitelkou školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

Provoz mateřské školy 

  

1. Provoz mateřské školy je celodenní od 7:00 do 16:30 hodin. (včetně případného provozu 

o prázdninách). 

2. Mateřská škola Konětopy má svůj provozní řád, s nímž má možnost se zákonný 

zástupce seznámit. 

3. Zákonní zástupci při příchodu předají osobně dítě učitelce ve třídě nejdříve v 7:00 

hodin. Zákonní zástupci mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí 

domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce 

nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. 

4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být 

výslovně písemně uveden ve formuláři „Pověření pro předání dítěte“ (jméno a příjmení 

konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). 

5. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného 

souhlasu rodičů – Pověření o vyzvedávání, k vyzvednutí  u učitelky. Pokud zákonný 

zástupce pověří k vyzvednutí dítěte jinou osobu, musí ji poučit o vhodném chování v MŠ 

a o ochraně školního majetku. Při nedodržení těchto pravidel má MŠ právo vyžadovat 

vyzvedávání dítěte rodičem. Pokud bude pověřenou osobou nezletilý, plně za tuto 

osobu zodpovídá osoba pověřující. 

6. Pokud si zákonní zástupci nevyzvednou dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický 

pracovník 

a. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky 

b. informuje ředitelku školy 

c. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit neodkladnou péči 

d. případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve 

znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se 

žádostí o pomoc 

7. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy. 



8. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu nutné údržby, 

oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví 

ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.  

9. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků. Informaci 

o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po 

projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu. 

10. Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce nahlásit, pokud je známa - předem, pokud 

není známa – neprodleně (ústně, telefonicky). Zákonný zástupce oznamuje předem 

příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. 

11. Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. 

12. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě 

poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována 

oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

13. Zákonní zástupci mohou ukončit docházku dítěte do MŠ, tuto skutečnost projednají 

s ředitelkou školy. 

 

8. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy, a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

 

Bezpečnost dětí 

Dohled nad bezpečností dětí v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci po celou dobu 

jejich vzdělávání, od předání dítěte zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou až do 

doby, kde je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění na vyzvedávání. 

K předávání dítěte dochází na prahu třídy nebo na školní předzahrádce. Pedagogické 

pracovnice ve třídě průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování a zacházení 

s předměty a náčiním, sportovními pomůckami ve třídě i při pobytu venku. Průběžně je 

seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. 

viz. § 5, odts. 1 Vyhláška č. 43/2006 Sb, o předškolním vzdělávání 



Zabezpečení vstupu do mateřské školy 

Hlavní vstup do budovy mateřská školy je z bezpečnostních důvodů opatřen elektronickým 

uzamykacím mechanismem, kdy vnitřní část dveří je opatřena klikou a vnější část dveří je 

opatřena koulí. Zákonní zástupci jsou povinni zazvonit na kamerový zvonek, tak aby byli vidět 

a vyčkat odzvonění (odemčení) dveří. V rámci bezpečnosti zavírat za sebou dveře  a nepouštět 

jiné osoby. 

 

Zásady bezpečnosti při pobytu dětí mimo mateřskou školu 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo mateřskou školu odpovídá jeden 

pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí z běžné třídy  nebo 12 dětí ze třídy, kde 

jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Při vyšším počtu dětí nebo při specifických 

činnostech (sportovních, tematických vycházkách, návštěva divadel, výstav, apod.) určí 

ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného  

pracovníka školy – školnici, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu.  

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví školská a pracovně právní legislativa. Při 

specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují 

pedagogičtí pracovníci následující zásady: 

Výtvarné a pracovní činnosti 

Při používání štětců, tužek, nůžek, či jiných ostrých nástrojů vykonávají dozor výhradně 

pedagogičtí pracovníci. 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

Před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami kontroluje učitelka mateřské školy, zda 

prostory k těmto aktivitám jsou dostatečně připraveny, odstraní všechny překážky, které by 

mohly vést ke zranění dítěte a před použitím tělocvičného nářadí a náčiní kontroluje jeho 

funkčnost a bezpečnost. Stejně tak má povinnost zkontrolovat herní prvky na školní 



předzahrádce. Upozorňují na případné nebezpečí, zajišťuji soustavnou pomoc při cvičení, jsou 

vždy na nejrizikovějším místě 

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

individuálním schopnostem dětí. 

Rozdělávání ohně 

V celém areálu školy je přísný zákaz rozdělávání ohně, zapalování svíček, používání 

aromatických lamp a to bez vyjímky. 

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní 

předzahrádky) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. 

 

Přesuny dětí mimo mateřskou školu po pozemních komunikacích 

 Děti se přesouvají ve dvojstupech především po chodníku, pokud je to 

umožněno, případně po levé krajnici komunikace. Maximálně se vyhýbají 

frekventovaným ulicím. 

 Vozovku přechází skupina výhradně na vyznačeném přechodu pro chodce, 

přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a 

pedagogický dozor je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny. 

 Při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavující terč. 

 První a poslední dvojice používá „zviditelňující vesty“. 

 

Pobyt dětí v přírodě 

 Pedagogičtí pracovníci využívají pouze známá a bezpečná místa. 

 Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí venku odstraní všechny nebezpečné předměty 

(sklo, hřebíky, plechovky, apod.). 

 Pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství (neustále děti 

vizuálně počítají). 

 Pedagogičtí pracovníci vždy před pobytem v přírodě děti poučí o bezpečnostních 

pravidlech, jak se mají děti chovat a neopouštět vymezené prostranství. 

 



 

Ochrana zdraví 

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník odmítnout přijmout do 

mateřské školy dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci (trvalý kašel, průjem, zvracení, 

přetrvávající rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky). Při náhlém onemocnění dítěte 

během pobytu v mateřské škole, jsou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci, kteří jsou 

povinni si dítě co nejrychleji vyzvednout. 

Zákonní zástupci mají povinnost oznámit učitelce jakékoli skutečnosti, které se týkají 

zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo mateřskou školu (alergie, mdloby, nevolnost, 

úraz apod.). Zákonní zástupci mají povinnost podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční 

nemoci v rodině (mononukleóza, virový zápal plic, žloutenka, neštovice apod.). 

Zákonní zástupci nesou odpovědnost za to, co mají děti v šatních přihrádkách a pytlích. 

Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah přihrádek a pytlů, zda neobsahují nebezpečné věci 

(léky, ostré předměty apod). Zákonní zástupci plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a 

za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě přinese do mateřské školy (mohou 

zapříčinit  úraz dítěte). 

Podávání léků  

Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) je v mateřské škole zakázáno. Pouze 

ve výjimečných případech lze sepsat s ředitelkou školy dohodu o podávání léků. 

Školní úraz 

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinnen zajistit prvotní ošetření dítěte, 

v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. 

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

s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je úraz, který se stane v mateřské škole v době od 

předání zákonného zástupce pedagogické pracovnici na prahu třídy až do doby předání 

zákonnému zástupci. Školním úrazem je též úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo 

školu, organizovaných školou a uskutečněných za dozoru pověřené zoodpovědné osoby. Jedná 

se zejména o úrazy dětí na vycházkách a výletech. 

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. Školním úrazem není úraz, který se stal dítěti ve školní budově před předáním 

pedagogické pracovnici na prahu třídy a po vyzvednutí dítěte na prahu třídy nebo po předání 

na školní předzahrádce.  

 

Hygiena 

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

třídě a venku (jen v rámci oblečení, které má k dispozici). Dbají na dodržování pitného režimu 

dětí, přizpůsobují dílku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, 

déšť mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevycházejí. 

Mateřská škola zajišťuje výměnu a praní lůžkovin po 20 dnech, výměnu ručníků týdně, dle 

potřeby i častěji. Každé dítě má svůj kelímek a hřeben označený značkou. Pyžamo se dává 

dětem na vyprání každý pátek. 

Prevence sociálně patologických jevů, diskriminace, nepřátelství a násilí 

Učitelky zařazují do výchovně vzdělávací práce kompetence podpory zdraví a zdravého 

životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů. Jedná se zejména 

o rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty, podpora zkušeností, které poskytují potěšení 

a touhu účastnit se aktivit, schopnost přizpůsobení se životu v sociální skupině. Vedou děti 

k otevřenému vztahu k okolnímu světu, k přiměřeně kritickému myšleni a rozhodování, 

k toleranci a vnímání lidí s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními 

jako přirozený stav. Děti se učí kontrolovat svoje emoce a nálady. 

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 vedeni nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a 

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznámeni s nebezpečím drogové 

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

hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 

vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 

 

 



9. 

Organizace a vnitřní denní režim při vzdělávání dětí v MŠ 

 

1. Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP PV v souladu s RVP PV. 

2. Denní režim je stanovený přibližně, flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a 

potřeby dětí.  

Dopolední blok 7:00 – 11.30 

 7:00 – 9:30  - scházení dětí, nabídka činností, spontánní nebo řízené individuální, 

skupinové či společné činnosti, hry, individuální rozvoj dítěte,  tvořivé a estetické 

činnosti dětí, ranní cvičení, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání dne, 

diskuze, realizace plánovaných činností řízených pedagogem, hygiena, ranní svačina, 

rozvíjení dětí ve skupinkách 

 9:30 - 11.30  - pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě 

nepříznivého počasí činnosti zaměřené na vzdělávání dětí 

   Hygiena, oběd 11:30 - 12.30  

  Odpolední blok 12.30 - 16.30   

 12 .30 – 13.00 - odchody některých dětí domů, literární nebo hudební relaxační chvilka 

(je upřednostňována živá četba, čtení na pokračování), 

 13.00 - 14.00  -  spavý režim a odpočinek dětí, při nespavém režimu - zájmové aktivity, 

klidové hry u stolečku 

 14.00 - 16.30  -  hygiena, odpolední svačina, tělovýchovná chvilka, tvořivé činnosti dětí, 

individuálně plánované činnosti, individuální rozvoj dětí, odchody dětí domů 

 

Potřeby dětí v mateřské škole 

Dítě v mateřské škole potřebuje: 

 oblečení do třídy (jednoduché, účelné, aby se dítě mohlo volně pohybovat, samostatně 

se svlékat i oblékat) 

 bačkory, přezůvky (ne pantofle) 

 celé náhradní oblečení pro případ znečištění (spodní prádlo, punčocháče, ponožky, 

triko, kalhoty) 

 sportovní oblečení na pobyt venku 



 v létě kšiltovky nebo kloboučky 

 pyžamo (mění se 1x týdně) 

 pláštěnku, gumovky (v případě deštivého počasí) 

 starší a předškolní děti převlečení na cvičení 

Šperky a ostré předměty do mateřské školy nepatří! 

 

Provozní doba 

Provoz mateřské školy je celodenní od 7:00 do 16:30 hodin. 

 

Přerušení provozu 

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

přerušit. Informace zveřejní ředitelka na nástěnce v šatně nebo na vstupních dveřích neprodleně 

potom, co bude o omezení nebo přerušení provozu rozhodnuto. 

Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu nutné údržby, oprav 

a čerpání dovolených zaměstnanců a zároveň z důvodu závislosti dovážení školní stravy ze 

školní jídelny Dřísy. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se 

zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.  

Přivádění dětí 

Zákonní zástupci mohou přivádět děti do mateřské školy do 8:00 hodin. Škole se 

z bezpečnostních důvodů uzamyká. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy 

s učitelkou , ale jen pokud tím nenaruší výchovně vzdělávací proces.  

Zákonní zástupci (pověřená osoba) předají osobně děti učitelce na prahu třídy, kde za ně 

přejímá odpovědnost učitelka. Nestačí dítě doprovodit pouze do šatny a nepředat učitelce. 

Zákonní zástupci předají učitelce dítě zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, 

rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.  

Omlouvání dětí 

Zákonní zástupci omlouvají dítě den předem do 14 hod, tel. (osobně) nebo si mohou 

neodhlášené jídlo vyzvednout ve školní jídelně Dřísy. Pokud si dítě vyzvedávají po obědě 



mohou si odhlásit odpolední svačinu tentýž den do 8 hodin. V případě, že dítě není omluveno, 

rodiče uhradí stravné i za tento den a mají možnost si odebrat oběd osobně ve školní jídelně 

Dřísy  do vlastní nádoby. 

Vyzvedávání dětí 

Zákonní zástupci si přebírají dítě na prahu třídy, případně na předzahrádce školy, a to v době 

určené mateřskou školou pro vyzvedávání: 

Doba vyzvedávání: 12 :15 - 12 : 45 hodin 

                                15 : 00 - 16 : 30 hodin 

Při vyzvedávání je nutno počítat s dobou na ukončení hry, úklid hraček a dobu oblékání. 

V 16 : 30 hod se škola uzamyká. 

Pokud zákonní zástupci nemohou vyzvedávat své dítě osobně, musí podepsat písemné 

zmocnění pro jinou pověřenou osobu. Zákonní zástupci nesou zodpovědnost za svěření dítěte 

uvedené osobě a učitelka od předání dítěte nenese již za dítě žádnou odpovědnost. Děti mohou 

být vydány pouze zákonným zástupcům tj. rodičům nebo osobám uvedených na písemném 

zmocnění k vyzvedávání.  

Hrubým narušením Řádu školy je nevyzvedávání dítěte do konce provozní doby mateřské školy 

(vyjímkou jsou závažné důvody, které nelze předem předpokládat). Pokud zákonný zástupce 

poruší tento řád a po upozornění se situace opakuje, ředitelka školy může dítě z docházky do 

mateřské školy vyloučit.  

Pokud si zákonní zástupci nevyzvednou dítě do konce provozní doby (16:30h hod.) a učitelka 

nebude mít informaci, že se ze závažných důvodů zdrželi a nepodaří-li se kontaktovat rodiče 

nebo jimi pověřené osoby, spojí se po 17:30 hod s operačním důstojníkem Policie ČR, který 

zjistí zda k nevyzvednutí došlo z určitých objektivních příčin (např. náhlá nutnost hospitalizace 

rodiče ve zdravotnickém zařízení) a zda je možné získat souhlas rodiče se zajištěním péče o 

dítě určitou osobou po dobu, než bude rodič schopen opět sám převzít péči o dítě. Pokud se 

nepodaří získat souhlas rodičů, spojí se pedagog s operačním střediskem Policie ČR, které 

kontaktuje pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí., Odboru sociálního, který slouží 

pohotovost a společně si dítě převezmou. Orgán sociálně právní ochrany dětí podá návrh na 

předběžné opatření, kterým bude dítě svěřeno do péče zařízení určeného pro péči o děti. 

 



10. 

Zacházení s majetkem školy 

 
Zacházení s majetkem školy při výchovně vzdělávací práci 

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby nedocházelo k jeho 

poškozování. K šetrnému zacházení s pomůckami hračkami i ostatním majetkem vedou i 

svěřené děti. Při zjištění poškození majetku jsou zaměstnanci povinni tuto skutečnost nahlásit 

ředitelce školy. 

Zacházení s majetkem školy zákonnými zástupci 

Zákonní zástupci jsou povinni se v prostorách školy chovat tak, aby nedocházelo k poškozování 

majetku školy. V případě zjištění poškození majetku jsou povinni neprodleně tuto skutečnost 

nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

 

11. 

Závěrečná ustanovení 

 

 
Platnost školního řádu 

 

Školní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2016 

 

Změny a dodatky školního řádu 

Veškeré dodatky, případné změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemně 

a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a 

budou o nich informovat zákonné zástupce dětí. 

 

Seznámení zaměstnanců školy se školním řádem 

Ředitelka školy seznámí zaměstnance školy se školním řádem před nabytím jeho platnosti. 

Zaměstnanci, kteří nastupují do mateřské školy v průběhu školního roku, budou seznámeni se 

školním řádem při nástupu do zaměstnání.  

Všichni zaměstnanci podepíší, že byli seznámeni se školním řádem a jsou povinni ho dodržovat. 

 

 



Seznámení zákonných zástupců se školním řádem 

Školní řád je vyvěšen na nástěnce v šatně mateřské školy po celý školní rok. Zároveň je i 

uveřejněn na webových stránkách mateřské školy.  

Zákonní zástupci jsou seznámeni  s obsahem školního řádu  a souhlas s jeho dodržováním stvrdí 

podpisem. 

 

 

 

 

 

V Konětopech dne: 1. 9. 2016    Klára Vargová Žilinská 

              ředitelka školy 

 

 


