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Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 



 

 

Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. o 

předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

Školní řád upravuje: 
I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 
s pedagogickými pracovníky. 
 
II. Provoz a vnitřní režim školy. 
 
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
 
IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a jejich zákonných 
zástupců. 
 
     Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené 
výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a 
potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a vytvářet podmínky 
pro rozvoj nadaných dětí. Každá třída má svůj denní organizační řád, který je natolik flexibilní, aby 
mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí. 
 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a 
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 
pracovníky 
 
I. 1. Práva dětí a jejich zákonných zástupců 
     Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve 
prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo 
bát informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. 
S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich 
dítěte. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých 
programů. Mají právo být pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje. Rodiče mají právo 
dohodnout se s pedagogickými pracovníky na individuální délce pobytu dítěte v MŠ, na 
změnách v předávání dítěte, v režimu dne dítěte apod. Mají právo písemně pověřit jinou 
osobu pro přebírání a předávání dítěte při vzdělávání v MŠ. Rodiče mají kdykoliv právo 
vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy / po předchozí domluvě termínu/. Rodiče 
mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného 
života, projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ i jeho zaměstnanců. Stížnost lze vyřídit 
ústně, či podat písemnou formou ředitelce školy – lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od 
doručení. 
 



     Děti mají právo na výchovně vzdělávací působení podle ŠVP v důstojném a estetickém 
prostředí, které škola vytváří jako celek. Mají právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, 
rozumových i fyzických schopností, na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly 
jeho rozumovou a mravní výchovu. Mají právo na užívání vlastní kultury, jazyka a 
náboženství, na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na zvláštní péči v případě postižení. 
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva 
o právech dítěte. 
 

I. 2. Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců 
     Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle 
dohody s ředitelkou školy. Je povinen spolupracovat s pedagogem na výchovně vzdělávacím 
procesu a zabezpečit tak vyšší zájem dítěte. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, stanovuje postup pro naplňování 
tohoto zájmu. 1) Pedagog provede diagnostiku daného dítěte a konzultuje své závěry se 
zákonným zástupcem, který potvrdí předání informací o dítěti svým podpisem. 
                           2) Pokud pedagog doporučí návštěvu školského poradenského zařízení může 
nastat   - a) rodič souhlasí s návštěvou ŠPZ 
                 b) rodič nesouhlasí s návštěvou ŠPZ 
                            3) V případě situace 2b) má pedagog právo kontaktovat Odbor sociálně 
právní ochrany dítěte / OSPOD/ 
Zákonný zástupce má povinnost předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si 
dítě z MŠ vyzvedávat tak, aby škola mohla být v konečnou hodinu uzamčena. Nevyzvedne-li 
zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě ani na základě telefonické výzvy nebo 
nebude-li způsobilá k vyzvednutí. Bude dítě ve spolupráci s Policií ČR a sociální pracovnicí 
předáno do Střediska sociální pomoci dětem. Rodiče jsou povinni dodržovat školní řád, 
předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ a motivovat k dodržování pravidel i 
své dítě. Zákonný zástupce má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za 
vzdělávání a poplatky za stravování dítěte. 
     Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního 
spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni 
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti (alergie aj.), zdravotních obtížích dítěte 
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
 
     Děti jsou povinny řídit se pokyny dospělých z hlediska bezpečného chování dětí v MŠ, ke 
všem dospělým se chovat slušně, neubližovat kamarádům, neničit majetek školy a ostatních 
dětí. 
 

I. 3. Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 
     Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci mateřské školy, dětmi a rodiči jsou založeny na 
základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě 
spolupracovat. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí 
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, Školního řádu a dalších 
nezbytných organizačních opatření. 
 
 



II. Provoz a vnitřní režim školy 
 
II. 1. Zápis do MŠ 
     Do mateřské školy se přijímají děti ve věku od tří let. Je-li dostatek volných míst i děti 
mladší, od dvou a půl roku. Všechny děti musí být řádně proočkované. Zápis dětí do MŠ se 
koná, po dohodě se zřizovatelem, v měsíci květnu. O termínu zápisu je veřejnost 
informována prostřednictvím plakátů a v místním Zpravodaji.  
O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy dle pořadníku, sestaveného 
podle kritérií pro přijetí dětí do mateřské školy. Do 30 dnů po převzetí žádosti, zašle ředitelka 
MŠ rodičům rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Na uvolněná místa se zapisují a přijímají děti i 
během školního roku. Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou 
– zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, 
do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Ředitelka školy 
vychází z doporučení pediatra, PPP a SPC. 
Do mateřské školy se přijímají děti, které zvládají: a) komunikace – dítě je schopné verbálně 
či neverbálně vyjádřit svůj komunikační záměr 
                                                                                          b) osobní hygienu – dítě zvládá 
samostatně základní hygienické dovednosti, pedagog může vykonávat pouze dohled. 
 
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se 
zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: 
-dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází 
-neplatí poplatek za MŠ a stravu 
-zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě 
byla bezúspěšná 
-v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko- 
psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. 
Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a 
k zájmu dítěte. 
Zákonný zástupce může ukončit docházku svého dítěte jeho písemným odhlášením 
z mateřské školy. Předškolní vzdělávání dítěte se považuje za ukončené jeho nástupem 
k povinné školní docházce. 
 

II. 2. Provoz školy 
     Mateřská škola je v provozu v pracovních dnech, a to od 6.30 do 16.30 hodin hlavní 
budova MŠ, třídy v kontejnerové přístavbě od 7.00 do 16.00 hodin. Děti jsou rozděleny do 
sedmi smíšených tříd. Mezi 6.30 – 7.00 hod. se všechny děti v hlavní budově MŠ scházejí ve 
třídě Myšek, v přízemí MŠ. V 7.00 hod. nastupují učitelky třídy Zajíčků, Ježků a Žabáků a 
Berušek a odvádějí si děti do svých tříd.  Rodiče mohou přivádět děti do 8.30 hod., po 
předchozí domluvě s učitelkou lze stanovit i pozdější příchod. Provozní pracovnice nejsou 
zodpovědné za převzetí dítěte. 
Děti, které odcházejí po obědě, se rozcházejí mezi 12.30 – 12.45 hod. Odpoledne končí 
provoz ve třídě Berušek, Žabáků, Ježků a Zajíčků v 16.00 hod. a paní učitelky převádí děti do 
třídy Myšek, kde je provoz do 16.30 hod.  
 
 



Děti jsou rozděleny do těchto smíšených tříd: 
Berušky              provoz  7.00 – 16.00 
Žabáci                 provoz  7.00 – 16.00 
Myšky                 provoz  6.30 – 16.30 
Zajíčci                 provoz  7.00 – 16.00 
Ježci                    provoz  7.00 – 16.00 
Motýlci              provoz   7.00 – 16.00 
Včelky                provoz   7.00 – 16.00 
 
Během celého dne je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena, při příchodu do MŠ je 
nutno použít zvonek, zazvonit na příslušnou třídu a ohlásit se vždy jménem. 
Organizace dne v jednotlivých třídách je vyvěšena u tříd na nástěnce. 
Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je zákonný zástupce vždy 
povinen oznámit učitelce ve třídě. MŠ doporučuje rodičům, aby své děti zvykaly na určitý 
stálý režim / např. doba vstávání, oběda, odpočinku/ i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají 
s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné 
body, které jsou jim známé.  
Doba odpočinku – děti se do spánku nenutí, respektují se jejich biologické potřeby. 
     Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ. Za 
bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich 
zákonných zástupců do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 
Zákonní zástupci dítěte mohou k jeho vyzvedávání písemně pověřit jinou osobu / formuláře 
u třídních učitelek nebo u ředitelky školy/. 
     Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí, bez předchozí domluvy 
s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor 
určených k převlékání dětí. 
Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy, nezdržují se na školní 
zahradě, která slouží pouze pro účely mateřské školy. 
     Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky, pyžamo, náhradní oblečení do třídy, oblečení 
na zahradu, barevný hrneček. Všechny osobní věci musí mít děti řádně označené. 
Mateřská škola neručí za cenné předměty / náušnice, řetízky, peníze/, které si děti přinesou. 
     Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. 
Uzavření MŠ oznámí ředitelka školy rodičům nejméně 2 měsíce předem. Provoz může být 
omezen nebo přerušen i v jiném období – např. technické překážky ohrožující zdraví a 
bezpečnost dětí, epidemie, karanténa, v období vánočních svátků. Omezení nebo přerušení 
provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte po projednání se zřizovatelem. 
 

II. 3. Omlouvání dětí 
     Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem zápisem do příslušného sešitu v šatně 
třídy, popřípadě telefonicky na čísle 547 216 289, formou sms zprávy na tel. č. 736 537 264 
nebo na e-mail: mjidelna@seznam.cz. V případě onemocnění dítěte mají rodiče nárok 
vyzvednout si v MŠ stravu za první den. Po delší nepřítomnosti dítěte v MŠ jsou rodiče 
povinni nahlásit jeho nástup den předem na výše uvedené kontakty. 
Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. 
 
 

mailto:mjidelna@seznam.cz


III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a 
jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 
     Mateřská škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťuje bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí při všech činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je 
i výchovně-vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou 
proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu 
pochopit a porozumět dané problematice / nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, 
kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování/ a jsou jim vysvětlována 
pozitiva zdravého životního stylu. V celém objektu MŠ je zákaz kouření / budova i přilehlé 
prostory školní zahrady / a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. 
     Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby 
převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zákonnému zástupci nebo jím 
pověřené osobě. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na 
jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak 
nejvýše 28 dětí z běžných tříd v doprovodu další zletilé osoby, pokud to charakter pobytu 
dovoluje. Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, na výletě nebo při 
pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další 
pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá 
k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ. 
     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 nejvýše ve dvojstupu 
   = skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na  
začátku skupiny a druhý na jejím konci 
  = skupina k přesunu využívá především chodníků a krajnice vozovky dle BOZP 
   = vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení 
vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je 
přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny 
   = při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč 
   = při vycházkách používá skupina zviditelňující vesty 
 
-Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá a bezpečná místa 
-Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují a odstraní všechny nebezpečné věci a 
překážky 
  
Při úrazu dítěte jsou všichni pracovníci MŠ povinni poskytnout první pomoc, popř. přivolat 
lékařskou pomoc a zajistit převoz postiženého. Zároveň jsou bezodkladně informováni 
zákonní zástupci dítěte a ředitelka MŠ. Mateřská škola vede evidenci úrazů dětí k nimž došlo 
při činnostech v MŠ. Každý úraz je zaznamenán do Knihy úrazů. Všechny děti v MŠ jsou 
pojištěny proti úrazům a nehodám v době svého pobytu v MŠ a při akcích MŠ 



organizovaných. V případě řešení pojistných událostí jednají zákonní zástupci s ředitelkou 
MŠ. 
Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky 
nemoci či infekce. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti 
s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout. Projeví-li se u dítěte 
příznaky nemoci v MŠ, je dítě izolováno od kolektivu dětí a rodiče jsou neprodleně 
informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout a 
zajistit mu odborné ošetření.  
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti 
kašli, kapky do nosu proti rýmě apod. 
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví 
dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, 
který nám zaručí jeho plné zdraví. 
 
 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy za strany dětí a 
jejich zákonných zástupců 
 
     Děti jsou pedagogy a zaměstnanci mateřské školy vedeny k respektu, ochraně a 
nedotknutelnosti majetku školy a druhých. V případě poškození bude tato záležitost 
projednána se zákonným zástupcem dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co 
nejkratším termínu. 
Zákonní zástupci jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že 
zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi 
školy. 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
     Ředitelka školy zajistí seznámení pracovníků s obsahem tohoto školního řádu na provozní 
poradě 30. 8. 2016. Zákonní zástupci dětí budou informováni třídními učitelkami na 
zahajovacích třídních schůzkách a výtisk školního řádu bude zpřístupněn v šatnách dětí 
v jednotlivých třídách. 
 
     Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2016. 
 
 
 
 
V Modřicích dne 29. 8. 2016                                                  Mgr. Stanislava Šikulová 

 
 
      


