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Čl. I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a 

vzdělávání a školní vzdělávací program 

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání): 

 podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 

 podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 

 podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte 

 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů 

dítěte 

 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 

 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do 

základního vzdělávání 

 vytváří podmínky pro rozvoj dětí z jazykově, sociálně či jinak 

znevýhodněného prostředí a dětí nadaných. 

Cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání upřesňuje „Školní vzdělávací 

program“, který je k nahlédnutí ve všech třídách mateřské školy. 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu 

mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2.ods.1 

Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní 

legislativou. 

 

 

 

2. Základní práva dětí 

 

Děti mají právo: 

 na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto 

školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho 

osobnosti 

 na zajištění činnosti a služeb poskytovanými školskými poradenskými 

zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně 

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ. 

Při vzdělávání mají všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv 

a svobod a Úmluva o právech dítěte. 
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3. Povinnosti dětí 

 

Děti mají povinnost: 

 respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu 

 respektovat pokyny pedagogických pracovníků 

 respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve 

třídě a mateřské škole 

 dodržovat zásady osobní hygieny 

 šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy 

 respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani 

psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity 

 nenosit do MŠ předměty, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví 

ostatních dětí, cenné předměty a šperky, mobilní telefony a tablety 

 účastnit se v situacích vyplývajících z platných právních předpisů a 

nařízení tzv. distanční formy výuky. 

 

 

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 

 

Zákonní zástupci dětí mají právo: 

 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí 

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a 

rodinného života 

 na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského 

zařízení 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy 

 projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. 

 

5. Povinnosti zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci jsou zejména povinni: 

 

 oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem 

známá, omluví dítě neprodleně 

 zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě 

zdravé, vhodně a čistě upravené 

 na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí 

 zákonní zástupci dítěte oznámí změnu zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtíží nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání 
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 oznámit ihned infekční onemocnění dítěte a po dobu trvání tohoto 

onemocnění omluvit dítě z docházky do mateřské školy ( rýma, kašel, 

zvýšená teplota, horečka), v případě, že jde o projevy chronického 

onemocnění, které není infekční, bude vyžadováno potvrzení lékaře 

 potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte bude také vyžadováno 

v odůvodněných případech po prodělání závažnějšího infekčního 

onemocnění, další informace viz. Příloha č.1 – školního řádu v oblasti 

zdraví dětí 

 oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském 

zákoně pro vedení matriky (změna zdravotní pojišťovny, telefonního 

kontaktu, adresy..) 

 zákonní zástupci dítěte jsou povinni ve stanoveném termínu hradit úplatu 

za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ. 

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají 

z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 

 
 

6. Práva pedagogických pracovníků  

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

 

 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, 

zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze 

strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou 

v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole 

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s 

právními předpisy  

 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu 

se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně 

pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti 

 volit a být voleni do školské rady 

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

7. Povinnosti pedagogických pracovníků  

 

Pedagogický pracovník je povinen: 

 

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

 chránit a respektovat práva dítěte 

 chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních 

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné 

klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj 
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 ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit 

před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé 

osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a 

osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným 

přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat 

 poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené 

s výchovou a vzděláváním. 
 

8. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, zákonný zástupce dítěte)  
   

  Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště, s nimiž přišli do styku.  

  Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a 

výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

se řídí směrnicí ředitelky školy k ochraně osobních údajů.  

  Zpracování osobních údajů dítěte za účelem propagace školy (webové stránky, 

propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem 

zákonných zástupců žáka.  

  Zákonní zástupci nedávají dětem do mateřské školy mobilní telefony, 

fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových 

a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob 

(učitelů, zákonných zástupců, dětí) bez jejich svolení je v rozporu s občanským 

zákoníkem (§ 84 a § 85). 

 

9.  Povinné předškolní vzdělávání  
 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly  od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst.1): 

 

 zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte 

pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu 

vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a). 

 dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové 

mateřské škole (spádový obvod – katastrální území Statutárního města 

Havířov), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou 

školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte  
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 zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání 

formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah 

povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně  

 

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání v naší MŠ: od 8:15 do 12:15 hodin 

V 8:15 bude dítě již převlečené ve třídě a připravené k předškolnímu vzdělávání. 

 povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na 

období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a 

středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole 

po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno  

 zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné 

předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o 

povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a 

školského zákona.  

Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou: 

 nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte neprodleně 

 ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů 

nepřítomnosti dítěte 

 zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy 

 oznámení o nepřítomnosti je možno provést: 

- telefonicky na čísle: 596 814 729 

- písemně nebo osobně  

- důvod nepřítomnosti zapisují rodiče do omluvného listu  

 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte s povinným předškolním vzděláváním: 

 zákonný zástupce má povinnost oznámit řediteli školy, že jeho dítě bude 

individuálně vzděláváno nejpozději 3 měsíce před zahájením školního 

roku 

 plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního 

vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku 

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí 

obsahovat: 

a) jméno (popřípadě jména) a příjmení, rodné číslo a místo trvalého 

pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, 

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

          c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.  (§ 34b odst. 2) 
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 ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, 

v nichž má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází ze školního 

vzdělávacího programu mateřské školy. 

 způsob ověření úrovně znalostí dítěte – formou krátkého pobytu dítěte 

v MŠ, pohovorem se zákonným zástupcem, rozhovorem s dítětem, 

pozorováním dítěte 

 termín ověření: první středu v měsíci prosinci od 8:15 do 11:15 hod 

 náhradní termín ověření: druhou středu v prosinci od 8:15 do 11:15 hod 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajisti účast dítěte u ověření. 

. 

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný 

zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů 

na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání 

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 

 

Distanční výuka (vzdělávání na dálku) - pouze pro děti s povinným 

předškolním vzděláváním 

 

V případě, že je nařízena karanténa, nebo mimořádné opatření KHS nebo MZ, a 

tím je znemožněná osobní přítomnost dětí v MŠ, bude probíhat výuka 

následovně: 

 Pokud dětí v karanténě je méně než 50% konkrétní třídy, probíhá výuka 

obvyklým způsobem a dotčeným dětem se poskytují výukové materiály 

na dálku (webové stránky MŠ) a děti se zapojují na bázi dobrovolnosti. 

 Pokud se onemocnění či karanténa týká více jak 50% dětí konkrétní třídy 

nebo dětí s povinným předškolním vzděláváním, bude probíhat u těchto 

dětí distanční výuka a děti přítomné v MŠ se vzdělávají obvyklým 

způsobem. Pokud je zakázána přítomnost dětí v MŠ z důvodu karantény 

nebo kvůli mimořádným opatření KHS či MZ, poskytuje se vzdělávání 

výhradně distančním způsobem. 

Vždy v pondělí se zákonní zástupci dostaví do MŠ k vyzvednutí výukových 

materiálů pro dítě na celý týden. Materiály a výukové plány připravují učitelé 

konkrétních tříd. 

Po týdnu, vždy v pondělí, přinesou zákonní zástupce vypracované materiály 

do MŠ. Jako podpora pro rodiče a děti, budou výukové materiály i s návody a 

odkazy umístěny také na webových stránkách MŠ (www.ms-csa.cz). 

 Lze se také dohodnout se ZZ na zasílání výukových materiálů e-mailem 
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Čl. II.  Podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců při 

vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vztahů zákonných zástupců 

s učiteli a ostatními zaměstnanci MŠ 

 

10. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsah jeho 

stravování 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými 

zástupci docházku a stravování dítěte v MŠ. 

Zákonný zástupce může v průběhu školního roku délku docházky změnit podle 

své potřeby (např. z důvodu špatné adaptace dítěte, nemoci, pobírání 

rodičovského příspěvku). Musí však tuto skutečnost dohodnout s ředitelkou 

školy. 

11. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke 

vzdělávání v MŠ a pro jejich předání po ukončení vzdělávání 

 

Zákonní zástupci předávají dítě učitelkám ve třídě MŠ. 

 

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky MŠ 

přímo ve třídě, popřípadě na školní zahradě.  

 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro předávání dítěte 

učitelkám a jeho přebírání formou písemného pověření. 

Učitelka má právo v případě pochybností požádat pověřenou osobu o prokázání 

totožnosti. V případě neprůkaznosti učitelka dítě nevydá a informuje o této 

skutečnosti zákonného zástupce. 

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka: 

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky 

b) informuje telefonicky ředitelku školy 

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na Magistrát města 

Havířova, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně 

dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - 

podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

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

žádostí o pomoc. 

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte po ukončení provozu MŠ může 

ředitel mateřské školy vyloučit dítě z dalšího vzdělávání v mateřské škole  

(mimo dětí, vykonávající povinné předškolní vzdělávání). 

 

Zákonní zástupci nebo pověřené osoby, pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně 

nutnou, pro předání dítěte učitelce a pro převzetí dítěte, po dobu jednání s 

pedagogy školy. 
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12. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o 

průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích 

 

  Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a 

obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek mateřské školy ve 

školním vzdělávacím programu, který je přístupný v každé třídě mateřské školy. 

  Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době příchodu dítěte 

do MŠ a v době jeho vyzvedávání informovat u učitelky, vykonávající 

pedagogickou činnost ve třídě, do které jeho dítě dochází, o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dítěte, pokud se tím nenaruší průběh vzdělávání. 

  Ředitelka školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní 

schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech 

rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. 

  Zákonní zástupci si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo s učitelkou 

individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky 

zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 

  Ředitelka školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do 

které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili 

k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

13. Informování zákonných zástupců o mimořádných a mimoškolních 

akcích 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na 

nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách MŠ – www.ms-csa.cz 

Doporučujeme rodičům pravidelné sledování nástěnek i webových stránek. 

 

14. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci 

z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho 

zdravotním stavu 

Zákonní zástupci omlouvají své děti den předem do 9,30hod, a to osobně nebo 

telefonicky na tel. čísle 596 814 729.  

  V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto 

důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce bez 

zbytečného odkladu MŠ a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte 

v mateřské škole.  

  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání informuje zákonný zástupce 

dítěte přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, 

které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 

  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou MŠ o každé 

změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

Rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení). 
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15. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v MŠ 

 

Placení stravného: stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ Moravská 27-

288613067/0100 vždy k 15. dni předcházejícího měsíce. Výše úplaty za školní 

stravování je zveřejněna na nástěnkách jednotlivých tříd a může se během 

školního roku změnit v závislosti na cenách potravin. 

 

Placení úplaty za předškolní vzdělávání: bezhotovostně na účet MŠ Čs. 

armády č.ú. 19-3497380267/0100, vždy k 15. dni předcházejícího měsíce Výše 

úplaty za předškolní vzdělávání je dána „Vnitřní směrnicí ke stanovení výše 

úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a ke stanovení podmínek splatnosti 

úplaty“, platnou pro aktuální školní rok. 

 

  V případě požadavku na osvobození od placení školného se zákonný zástupce 

obrátí s písemnou žádostí a kopií přiznání dávek státní sociální podpory na 

následující období nebo dokladu o pobírání dávek v hmotné nouzi na ředitelku 

školy. Potvrzení o přiznání dávek v hmotné nouzi je potřeba dokládat každý 

měsíc.  

  Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

(§ 123 odst. 1 školského zákona) 

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího 

kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 

 

   Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou 

platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí 

rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole 

je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném 

důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

    Pokud zákonný zástupce nezaplatí stravné a školné v plné výši, budou 

ředitelkou školy upozorněni písemně k zaplacení dlužné částky. Pokud ani 

potom dlužnou částku nezaplatí, bude na základě oznámení a správního řízení 

dítěti docházka do MŠ ukončena a může být přistoupeno k soudnímu vymáhání 

dluhu. 

 

16. Základní pravidla chování dětí a zákonných zástupců dětí při 

vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jejich dětmi docházejícími 

do MŠ a ostatními zákonnými zástupci 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a zákonnými zástupci dětí 

musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 

solidarity a důstojnosti. 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci: 



Školní řád Mateřské školy Havířov – Město Čs. armády 5/201, příspěvkové organizace 

 

13 

 

 dodržují stanovenou organizaci provozu, provozní dobu a vnitřní režim 

mateřské školy 

 řídí se školním řádem mateřské školy 

 dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými 

dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci 

dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti 

 chrání své osobní věci a věci dítěte a zabezpečí si je před případnou 

záměnou nebo zcizením 

 je-li uplatňována náhrada škody v souvislosti se zcizením věcí, je vždy 

vyžadováno nahlášení policii ČR 

 v případě nároku na náhradu škody je vždy nutné cenu věci doložit 

paragonem, přihlíží se k době, kdy byla věc pořízena 

 

Čl. III. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské 

škole 

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, a to: 

 pokud dítě do MŠ nedochází bez omluvy po dobu delší než 2 týdny  

 pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 

MŠ 

 v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo 

školského poradenského zařízení 

 pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za předškolní 

vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

Před ukončením vzdělávání z kteréhokoliv uvedeného důvodu, ředitelka 

písemně vyrozumí zákonného zástupce dítěte o existenci důvodu pro ukončení 

vzdělávání. 

Neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním. 

  

 

 

Čl. IV. Provoz a vnitřní režim MŠ 

 

17. Přijímání dítěte do mateřské školy 
 

   Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. Dítě 

mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

 

   Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. 

 



Školní řád Mateřské školy Havířov – Město Čs. armády 5/201, příspěvkové organizace 

 

14 

 

   Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se 

zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě 

obvyklým – Informační tabule Magistrátu města Havířova, webové stránky MŠ 

–www.ms-csa.cz, na vstupních dveřích MŠ (§ 34 odst. 2). 

  

   Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou 

zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2). 

 

   Zápis dítěte do MŠ na probíhající školní rok probíhá průběžně, v době provozu 

MŠ. 

 Zákonní zástupci vyplní přihlášku do MŠ, dále vyplní Evidenční list dítěte v 

MŠ, nechají ho potvrdit od lékaře a vrátí do MŠ. Při zařazení dítěte do docházky 

do MŠ obdrží od ředitelky „Rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ“, které podepíší 

– jeden formulář zůstává v MŠ jako doklad o zařazení dítěte do MŠ, druhý 

dostanou zákonní zástupci. 

Děti, u kterých není zcela zřejmé, do jaké míry budou schopny přizpůsobit se 

podmínkám MŠ, jsou přijaty na dobu určitou – zkušební dobu na 3 měsíce.  
 

 Evidence dítěte: Při zápisu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce 

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

číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného 

zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a 

telefonické spojení. 

  Zdravotní stav a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu 

dětský lékař, a to před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. 

  Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených 

údajích. 

Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona  

č.106/1999Sb., v platném znění (o svobodném přístupu k informacím). 
 

 

 

18. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

 ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření 

prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez 

informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo 

zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 

dítěte (§ 21 školského zákona).  
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 učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 

upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a 

forem práce a projedná jej s ředitelem školy. 

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení 

plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích 

potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 

Sb.) 

 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení 

školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného 

zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení 

ředitele mateřské školy nebo OSPOD.  

 ředitel školy určí pedagogického zaměstnance odpovědného za spolupráci 

se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením 

podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami  

(11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

 ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně 

bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a 

získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

 ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, 

nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji.  

 

Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení 

školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně 

již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas 

zákonného zástupce, se zákonným zástupcem se pouze projedná (§ 16 odst. 4 

školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

Vzdělávání dětí nadaných  

 mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho 

realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte 

s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro 

vzdělávání dětí nadaných.  

 mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných 

opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb 

dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 
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19. Provoz mateřské školy  

 

 Provoz mateřské školy: byl stanoven od 6,00 hod. do 16,30 hod. 
Ráno je mateřská škola otevřená od  6,00 do 8,00hodin, po předchozí domluvě 

rodičů s učitelkou lze děti přivádět během dopoledne, u dětí s povinným 

předškolním vzděláváním pouze výjimečně. Od 6,00 do 7,00 hodin  se děti 

scházejí v 1.třídě. 

 

V poledne je MŠ otevřena pro děti, které odcházejí domů po obědě  

od 12,15 do 12,45 hodin 

 

Odpoledne se MŠ otevírá v 14,15 hod., zavírá se v 16,30hod., kdy končí provoz 

MŠ. 
 

Tomuto časovému rozvržení je přizpůsoben systém otevírání vstupních 

dveří pomocí čipů.  

 

Děti 2. třídy se rozcházejí od 1530 hod.  z 1. třídy. 

Děti 3. třídy se rozcházejí od 15 30 hod.  z 1. třídy. 

 

  

 

 

20.  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

 

Režim dne pro všechny třídy MŠ: 

600  –  830 - scházení dětí v MŠ 

   spontánní činnosti podle zájmu dětí 

   cíleně zaměřené činnosti dětí (individuální, skupinové) 

   smyslové hry 

ranní cvičení, relaxační cvičení, pohybové chvilky (podle 

výběru dětí) 

830  –  900 - hygiena a průběžná svačina 

900  –  945 - pokračování v cíleně zaměřených skupinových a                    

   individuálních zájmových činnostech 

 

1. Třída 

930 -  1130 - příprava na pobyt venku, pobyt venku 

1130 – 1200 -   hygiena, příprava na oběd, stolování, příprava na odpočinek  

                              dětí 

12 00 – 14 00  - odpočinek dětí 

 

2. Třída 
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940 -  1140 - příprava na pobyt venku, pobyt venku 

1140 – 1210 -   hygiena, příprava na oběd, stolování, příprava na odpočinek  

                              dětí 

12 10 – 14 00  - odpočinek dětí dle individuálních potřeb, klidové aktivity 

 

3. Třída 

 

950 -  1150 - příprava na pobyt venku, pobyt venku 

1150 – 1220 -   hygiena, příprava na oběd, stolování, příprava na odpočinek  

                              dětí 

12 20 – 14 00  - odpočinek dětí dle individuálních potřeb, klidové aktivity 

 

               Všechny třídy 

 

 1400 – 1430 - hygiena, svačina 

1430 -  1630  - odpolední zájmová činnost dětí, rozcházení dětí 

 

Režim dne je aktuálně přizpůsobován potřebám a tempu dětí, popř. 

mimořádným výchovně-vzdělávacím akcím. 

 

   Adaptace dětí na pobyt v MŠ: při nástupu nových dětí do MŠ může zákonný 

zástupce přizpůsobit délku pobytu dítěte v MŠ po domluvě s učitelkou na kratší 

dobu. 

 

  Při příchodu do MŠ jsou zákonní zástupci povinni předat dítě učitelce do 

třídy, teprve pak učitelka přebírá plnou odpovědnost za dítě, a to až do doby 

předání zákonným zástupcům při odchodu dítěte z mateřské školy. Zákonný 

zástupce je povinen upozornit na změny ve zdravotním stavu dítěte, např. 

drobné úrazy, které se staly mimo MŠ, nachlazení apod. 

    Děti se při příchodu ve své šatně převlékají do vhodného oděvu, v šatnovém 

bloku mají na své značce i oblečení pro pobyt venku, aby děti měly možnost 

svobodného pohybu. Doporučujeme dát dítěti do MŠ náhradní oblečení a spodní 

prádlo. 

K přezouvání používají zdravotně nezávadnou uzavřenou obuv. 

Převlečení pro pobyt venku a pyžamo zákonní zástupci mění dle uvážení.  

 Všechny osobní věci musí mít dítě řádně podepsáno nebo označeno, aby 

nedocházelo ke zbytečné záměně. Pokud oděvy a obuv nebudou řádně 

označeny, MŠ nenese za případné ztráty nebo výměny odpovědnost. 

Pro osobní potřebu dětí rodiče předají do MŠ 2 balení papírových kapesníků, 1 

balení vlhčeného toaletního papíru. 

Učitelka má zodpovědnost za dítě, nikoli za jeho hračky a jiné předměty, které 

dítě do MŠ donese 
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  Při odchodu dítěte z mateřské školy předá učitelka dítě pouze zákonným 

zástupcům, nebo osobám dle písemného pověření, podepsaného zákonnými 

zástupci. Dítě nebude předáno osobě mladší 10-ti let, u dětí do 18 let bude 

požadováno zvláštní písemné prohlášení rodičů.  

  Zákonný zástupce je povinen při převzetí dítěte z MŠ od učitelky zkontrolovat 

zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a 

informovat bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu 

mateřské školy) pedagogického zaměstnance, a to i o úrazu dítěte, který se stal 

po převzetí dítěte od učitelky v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.); na 

pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel! 

  Odchod dítěte z MŠ je možný i mimo stanovenou dobu po předchozí dohodě 

s p. učitelkou. 

   

  Učitelka nikdy nesmí vydat dítě podnapilému zákonnému zástupci – bude 

kontaktovat jiného zákonného zástupce nebo jinou osobu, pověřenou 

k vyzvedávání dítěte, v případě neúspěchu se spojí s Policií ČR, která má pro 

danou situaci řešení přes sociální pracovníky Magistrátu města Havířova. 

 

V době letních prázdnin bývá provoz MŠ přerušen, zpravidla na 4 – 5 týdnů (v 

případě rekonstrukce i déle), dle dohody se zřizovatelem MŠ oznámí provoz 

v době prázdnin zákonným zástupcům nejpozději do konce dubna, na vyžádání 

dá zákonnému zástupci potvrzení o uzavření MŠ.  

 Školní rok končí 31.8., proto i v době prázdninového provozu je zákonný 

zástupce povinen platit úhradu za předškolní vzdělávání, a to i v případě, kdy je 

dítě omluvené. 

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

pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných podle Zákona č.262/2006 

Sb.,zákoníku práce. 

 

 

 

Čl.V. Organizace školního stravování 

 

21. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah 

služeb školního stravování 

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna při Základní škole 

Moravská, která stravu do MŠ přiváží. 

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou roznášena do jednotlivých tříd, ve 

kterých probíhá vlastní stravování dětí. 

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat 

dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel školní jídelna 
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připravuje také tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole děti 

konzumují v rámci „pitného režimu“. 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské 

škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a 

vydávána dětem v době jejich pobytu v mateřské škole. 

 

22. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího 

základního stravovacího režimu: 

  830 –   900 - průběžná dopolední svačina 

1130 – 1220 -         oběd 

1400 – 1415 - odpolední svačina 

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské 

škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy), na které rodiče přispívají částkou 

30Kč /rok. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole 

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

 

23. Způsob odhlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ zákonnými zástupci 

dětí pro potřeby školního stravování 

  V případě, že dítě náhle onemocní nebo se stane úraz a nemůže se z tohoto 

důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 

zákonný zástupce zaměstnancům MŠ a to i telefonicky nebo prostřednictvím 

jiných zákonných zástupců, docházejících do mateřské školy. 

  Zákonní zástupci jsou povinni přihlašovat a odhlašovat děti ze stravování den 

předem do 9,30 hod. 

  Pokud nebyla nepřítomnost dítěte dopředu známá, mohou si zákonní zástupci 

za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v době od  

11,00 do 12,30 hodin oběd, na který by mělo dítě ze tento den nárok. Ostatní 

jídla lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy. 

  Nárok na vyzvednutí stravy za nepřítomné dítě má zákonný zástupce 

pouze první den nemoci dítěte. Další dny musí zákonný zástupce dítě ze 

stravování odhlásit, jinak stravu uhradí v plné výši. Mateřská škola má ze 

zákona povinnost úhradu požadovat. 

 

 

 

 

24. Kategorie stravování 

 Na začátku školního roku jsou děti zařazené do kategorie podle věku 

dosaženého ke dni 31. 8. následujícího roku: 

1. kategorie – děti 3 – 6 let 

2. kategorie – děti 7 – 10 let 
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Čl. VI.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí. 

 

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

 

  Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

  Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad 

dítětem od doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo 

jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného 

pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.  

 

  Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají 

učitelé mateřské školy. 

 

Počty dětí v mateřské škole: 

Třída mateřské školy Počet dětí 

Třída mateřské školy naplňuje se do počtu 24 dětí 

Třída, ve které se vzdělávají pouze 

děti od 2 do 3 let 

nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 

16 dětí 

Mateřská škola, která má 3 a více tříd v případě odpovídajícího počtu dětí 

vždy upřednostňuje zřízení samostatné 

třídy 

 

Třída s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 

Počet dětí 

Ve třídě zařazené dítě s přiznaným 

podpůrným opatřením čtvrtého nebo 

pátého stupně 

snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5 

Ve třídě zařazené dítě s přiznaným 

podpůrným opatřením třetího stupně z 

důvodu mentálního postižení 

snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5 

Ve třídě zařazeno dítě s přiznaným 

podpůrným opatřením třetího stupně 

(ne mentální postižení) 

snižuje o 1 za každé dítě (24 – 1), 

nejvýše o 5 

 

Třída s dětmi mladšími 3 let Počet dětí 

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 

3 let 

snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 6 
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Povolení výjimky zřizovatele školy (§ 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon) 

Odst. 4) Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí za 

předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na činnost školy, a to nad výši 

stanovenou krajským normativem. 

Odst. 5) Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí 

stanovenou vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není 

na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti 

a ochrany zdraví. 
 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele 

připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny 

2 a více dětí se zdravotním postižením nebo dětí mladších 3 let.  

  

  Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka 

MŠ počet pedagogických zaměstnanců tak, aby byla zajištěna výchova dětí, 

včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.  

 

  Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních 

komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména 

 kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde 

není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji 

vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva 

vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních 

komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít 

chodci pouze za sebou. 

 

Pobyt dětí v přírodě 

 využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství 

 pedagogičtí zaměstnanci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní 

všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré 

velké kameny apod.) 

 

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 učitelky školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám 

dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést 
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ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho 

funkčnost a bezpečnost 

 učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku 

dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit 

individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

 

Pracovní a výtvarné činnosti 

 při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je 

nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají 

děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod 

dohledem pedagogického zaměstnance školy, nástroje jsou zvlášť 

upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)  

 

 

Zdravotní péče o děti v MŠ:  

  Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky 

informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve  

z mateřské školy vyzvednout. 

 

  Při výskytu infekčního onemocnění  - pedikulózy (vši dětské) je nezbytná 

spolupráce zákonných zástupců všech dětí. Učitelky nejsou povinny samy plošně 

kontrolovat hlavy dětí, aby samy nepřenášely vši na další děti. Ihned po zjištění 

nákazy jsou informování zákonní zástupci daného dítěte i zákonní zástupci ostatních 

dětí. Dítě, u kterého byla zjištěna nákaza, je izolováno od ostatních dětí a zákonní 

zástupci jsou povinni si jej co nejdříve z MŠ vyzvednout. Ostatním zákonným 

zástupcům doporučujeme pečlivou prohlídku vlasů svých dětí.  

 

 

 V případě, že zákonní zástupci nebudou respektovat pokyny pedagogických 

pracovnic a budou do MŠ opakovaně přivádět děti neodvšivené, bude mateřskou 

školou informován příslušný orgán sociální péče. 

 

  V případě školního úrazu - každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během 

vzdělávání v herně, na chodbě, na zahradě, na hřišti popř. jiném místě postupuje 

pedagogický zaměstnanec takto: 

- Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 

- Informovat ředitelku školy, popř zástupkyni ředitelky školy 

- Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy 

k lékaři.(v případě ohrožení života dítěte) 

- Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte. 

- Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. 
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  Učitelka je povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné 

lékařské vyšetření či ošetření(rtg. aj.). Lékaři mají povinnost poskytnout 

neodkladnou péči i bez souhlasu zákonného zástupce. Zákonní zástupci jsou ihned 

vyrozuměni. 

  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, od předání dětí zákonným zástupcem učitelce 

ve třídě až do doby předání dítěte zákonnému zástupci, 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. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, 

exkurzích. 

 Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět, v MŠ pod 

dozorem zákonného zástupce nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo 

určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 

   

  Mateřská škola bude po zákonných zástupcích požadovat plnou moc k poskytnutí 

zdravotní služby dítěti v případě úrazu nebo náhlého onemocnění pouze ve 

zvláštních případech, např. při konání školy v přírodě, školního výletu apod., 

s podmínkou, že zákonní zástupci budou školou neprodleně informování.  

  K tomu, aby škola mohla rodiče neprodleně informovat, je nutné mít od zákonných 

zástupců funkční telefonní kontakty. 

  Podávání léků dětem v průběhu pobytu v MŠ: zákonní zástupci nemohou po 

učitelkách požadovat podávání léků v souvislosti s doléčením dítěte. Viz  

Příloha 1 – Školního řádu v oblasti zdraví dítěte. 

 

 

 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

    Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně 

vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob 

života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou 

formou a přiměřeně k 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. 

 Jako hlavní prvek prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je 

vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a 

pedagogickými zaměstnanci a mezi pedagogickými zaměstnanci a zákonnými 

zástupci dětí. 
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Čl. VII. Zacházení s majetkem mateřské školy 

 

26. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci 

vzdělávání 

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelky na to, 

aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími 

vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. 

 

 

27. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při 

jejich pobytu v MŠ 

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro 

předání dítěte učitelce, po dobu jednání s pedagogickým zaměstnancem nebo 

vedoucí školní jídelny a po dobu nezbytně nutnou při odchodu dítěte z mateřské 

školy. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci 

povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že 

zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy. 

 

 

ČL. VIII. Závěrečná ustanovení 

 

28. Účinnost a platnost školního řádu 

Tento „Školní řád“ nahrazuje dosud platný Školní řád MŠ  

č.j. 288/2022 s účinností od 1. 4. 2021 a nabývá účinnosti 16. 9. 2022. 

 

 

29.  Změny a dodatky školního řádu 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny 

pouze písemnou formou a před nabytím účinnosti budou s nimi seznámeni 

všichni zaměstnanci mateřské školy a rovněž zákonní zástupci dětí. 

 

 

  Se svými připomínkami se rodiče mohou obrátit na učitelky ve třídě nebo  

na ředitelku školy v úředních hodinách, denně od 10,30 do 11,30 hodin, nebo 

v předem domluveném termínu a čase. 

 

  

V Havířově 23. 8. 2022                                     Renáta Klusáková, ředitelka 
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