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Ředitelka mateřské školy vyd,ává školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností
zákonných zástupcŮ dětí a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Obsah školního
řádu je Vymezen § 30 odst,l a3 zákonač,56112004 Sb,, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzděláváni (dále jen školský zákon) v platnénr znění.

I.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole

nebo ŠkolskémzaÍizení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo
školském zařízení

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdétávání a školní vzdělávací
program podporuje vŠestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
Mateřská škola:

. podílí se na citovémo rozumovémo a tělesném rozvoji dítěteo podílí se na osvojenízákladních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzděláváni a vytváIi
předpoklady pro pokračování ve vzdélávání

. poskytuje speciální pedagogickou péěi dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

. staví navzájemnó spolupráci zákonných zástupců a mateřské školy.. velkou měrou se podílí v oblasti logopedie pro děti, jež potřebují tuto péči

. vytváří prostor pro individuáIníptáci s dětmi, které tuto péěi potřebují

2. Škohí vzdělávací program
Děti jsou vzdélávány dle Škohiho vzdělávacího programu ,,Svět, do kterého patřím...", který je

zpraaován v souladu s platnou školskou legislativou, Rámoovým vzdělávaoím progralnem pro předškolní
vzdělávání a s vyhláškou ě.27/2016 §b., v platném znéní, která se zabývá vzdéláváním dětí á Zaků se
speciálnímivzdélávacími potřebami a vyhláškou ě.l4l2005 Sb. o předškolnímvzdéIávání, v platném znění,
Vzděltivdní dětí se specidlními vzdělóvacími potřebami:
Podpůrná opatření prvního stupně:

Reditelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůmých opatření prvního stupně bez doporučení
ŠkOlského Poradenského zaŤízení í bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotěeňo právo
zákonného zástupce na informace o pruběhu a výsledcíchvzdélávání dítěte (§ 21 školského zákona).
UČitelka mateřské školY zPtacuje plan pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace ahodnocení
vzdélávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitetkoutkoly.
Pokud by nepostačovaJa poclpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory)
doPoruČí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského iaíízenI za úeáem posouzeni
sPeciálních vzdélávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákonaa § 2 a § 10 vyhlášky ě.271201,6 Sb.)



Podpůrnó opatření druhého až pátého stupně:
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2, až 5. stupně je doporučení školského poradenského

zaŤÍzení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského
Poradenského za|ízení dojde na základé vlastního uvážení zákonného zástupce, doporuěení ředitele mateřské
školy nebo OSPOD.
Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským
zaÍÍzenim v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdélávacími potřebami (11
vyhlášky ě. 27 12016 Sb).
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2,dž 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení
Školského poradenského zaíízenl azískáli informovaného souhlasu zákonného zástupce.
Reditelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát roěně, v
případě souvisejících okolností ěastěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-Ii z
doporuěení Školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůmá opatření 2. ďž 5. stupně již nejsou potřeba. V
takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouzoprojedná (5 tO oast.
4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky é,2712016 Sb.)

3, zák|adní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
Při vzdělávánímaJi všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských ptáv asvobod a Úmluva o

právech dítěte aptáva stanovená školským zákonem.
Dítě v mateřské škole má právo:

. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního řádu, které zaručuje
optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho dovedností

o na zajiŠtění Činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zalízenímív rozsahu stanoveném
ve školském zákoněo

o na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
o Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské

Školy podmínky odpovídající individuálním vzdélávacim potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému
rozvoji.

Dítě v mateřské škole má povinnost:
o dodržovat smluvená pravidla třídy

4, Práva zákonného zástupce
Ztkomý zástupce má právo:
o na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
o na Poradenskou Pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zaíízení v záIežitostech týkajících

se vzdělávání dítěte,
o vYjadřovat se ke vŠem rozhodnutím týkajících se podstatnýchzáležitostí dítěte,
' na diskrétnost a ochranu informací, které souvisí s jejich osobním a rodinným životem.

5. Povinnosti zákonného zástupce dítěte při předškolním vzdělávání dětí
Zákonný zástupce má povinnost:
o Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdélávánl (dítě, které od počátku školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),o zajistit, aby dÍlě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči
o Povinné předškolní vzdélávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákonu.. zajistít, aby dítě řádně docházelo do tnateřské školy, pří příchodudo rnateřské školy bylo vhodně a čistě
uPraveno a obleěeno, je zodpovédný zahračky á předměty, které dítě přinese ao rnáterské školy,o na vYzvánl ředitelky rnateřské Školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdélávání dítěte,

. inforrnovat mateřskou školu o žměně zďtavotni
závažných skuteěnostech, které by mohly mít
nevolnost, úraz, infekce...),

způsobilosti, zdravotnich obtížich dítěte nebo jiných
vliv na průběh vzdéláváni dítěte (alergie, rndloby,

' j":li t9leÍonicky inforrrrován o přiznaciehonemocnění dítěte v době pobytu v matořské škole, je povinen
zalistit další zdravótní péěi,



. oznamovat Škole a Školskémuzařízeniúdaje podle § 28 odst. 2 školského zákonadalší údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdélávání nebo bezpeěnost dítěte a zmény v těchto ťrdajích (údaje pro vedení
školní matriky),

. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,
o dodrŽovat režim mateřské školy a pravidla provozu školy, řídit se školním řádem, .o Předem známou i neplánovanou nepřítomnost dítěte oziámit bez zbyteéného odkladu škole _ osobně

paní učitelce ve třídě nebo telefonicky nebo písemně.

6;Yztahy pracovníků MŠ, Oěti a zákonných zástupcůo vŠichni zaměstnanci Školy chrání děti před týráním a }rrubým zachánením, dbají, aby děti nepřicházely
do styku s informacemi pro ně nevhodnými,
zjistÍ-li Pracovník školy, že je dítě týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno ve škole nebo mimo
školu, informuje o této skuteěnosti ředitelku školy,
pracovníci školy cluání děti před útoky na jejich pověst a pověst rodiny a přispívají svou ěinností k
naplnění výše uvedených práv dítěte

o informace, které zákonrý zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o
dítěti jsou dŮvěrné a pracovníci školy se v těchto případech řídí zákonem O. t10/2000sb., o ochraně
osobních rldajů,

o zaměstnanci Školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodiěů a důstojné prostředí, ve kterém
vykonávají svou práci,

o zaměstnanci jsou povinni odpovídat zákonrtým zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a
vhodným způsobem,

7,Práva a povinnosti zaměstnanců školy
Práva a povinnosti zaměstnancŮ jsou dány zákonem ě, 26212006 Sb., zákoník práce v platném znéní a

dalŠÍmi Platnými právními předpisy, vnitřními směmicemi a řády, pracovními náplněmi, Rrámcovým
vzďé|ávacim programem, ročním pracovním plánem, závéty z pracovních a provozních porad

Práva uěitelky:
o podílet se na tvorbe ŠVP PV, IVP a dalších dokumentů školy
o podílet se na řízení školy a vytváření informačního systému
o rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školyo právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci
o vYjadřovat svŮj názot, evidovat ná.zoty ostatních, usilovat o vfiváření partnerských vztahů, reagovat na

získané podněty
o právo nazdvořilé chování ze stranyrodiěů

Povinnosti uěitelky:
o cÍlevědomě a pravidelně plánovat výchovnou avzdé!ávací činnost arealizovat jio Pravidelně sledovat a vyhodnocovat průběh vzdélávání dětí a hodnotit jeho výsledky (hodnocení do

evaluaěního listu dítěte 2x ročně)
o Pravidelně vyhodnocovat svoji výchovnou práci (evaluace tématu, v pololetí, na konci roku)C analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a zajišťovat v jejich rozsahu péče o dětio podílet se na vytvtíření vzorce chování, které děti napodobujío poskytovatporadenskouěinnost
o vwžívatmetody efektivní komunikace i při řešení problémůo plnit svědomitě pracovní povinnosti vymezené náplní práce a

dokumentů školy
o pracovat dle zásad BOZP PO

práva a povinnosti ostatních pracovníků školy i školní jídelny:
o Plnit svědomitě Pracovní povinnosti vymezené náplní práce a vyplývaj icí ze směrnic, Iádlr- a hlavních

dokumentů školy
o pracovat dle zásad BOZP PO
o právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci

vyplývající ze směrnic, řádů a hlavních



. v/jadřovat svŮj nénot, evidovat názory ostatních, usilovat o vytváření partnerských vztahů, íeagovat na
získané podněty

Práva a povinnosti ředitelky
. vytvářet podmíŇy k realizaci Švp pv
o nést odpovědno st za vylváíení koncepce školy s využitím podnětů všech zúčastněných
o umožňovat účast všech naíizeni
o naslouchat a přijímat podněty ode všech, vyhodnocovat je a napomáhatvzájemné komunikaci
o řešit problémy a napomáhat řešení problémů
r motivovat příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji směrem ke standardům

Člověka podporující zdravý životní styl, motivovat ostatní k dalšímu vzdéláváni

8. Přebírání a předávání dětí
Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě uěitelkám mateřské

školy osobně.
Zákomí zástupci si přebírají dítě po skoněení jeho vzděláváni od uěitelek mateřské školy tak, aby

nejpozději v 16:30 (MŠ Habánská) nebo v 16,00 (na odlouěeném pracovišti) nebo v individuálně dohodnuté
době opustili budovu. Opakované případy opožděného vyzvednutí dítěte budou považovány za narušování
provozu školy.

Po převzetí dítěte od učitelky plně zodpovídají zabezpeěnost svého dítěte, pobývají v aretílu mateřské
Školy jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě, že zjistí jeho
poškození, neprodleně nahlásí tuto skuteěnost pracovníkovi školy.

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdéIáváni v rnateřské škole. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, uěitelka setrvá s
dítětem v mateřské škole a pokusí se pověřenou osobu kontaktovat telefonicky, informuje telefonicky ředitelku
Školy a postupuje podle jejích pokynů, kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě
ve_ smyslu zákonaé.35911999 Sb., o sociálně ptávni ochraně dětí, v platném znění, případně se obrátí na Policii
CR. Uhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od
zákonných zástupců dítěte.

9. Přijímání dětí k předškolnímu vzdélávání
. Zápis k předškolnímu vzdělávánl od následujícího školního roku se koná v rozmezí daném Škokklim

zákonem (od 2. května do 16. května). Děti jsou přijímány v souladu s IQitérii k přijímání dětí k
předškolnímu vzdéláv ání (Směmice é, 29),

. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládázákonrtý zástupce dítěte:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
- potvrzení o tom, Že se dítě podrobilo stanoven;ým pravidelným oěkováním nebo má doklad, že je
protinákaze imunní nebo se nemůže oěkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,o Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem
zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců.o DÍtě mŮŽe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna
kapacita školy.

o V měsíci Červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy déti zjiné mateřské školy, a to nejvýše na
dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

o Na zél<ladě Žádosti zákonného zástupce vydáváředitelka mateřské školy ve správním Ťízeni rozhodnutí
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/Ž004 Šu., správní řád, v platném
zténÍ, a zákonern 56112004 Sb., o předškolním, základnim, středním, vyššim odborném u .;i.ro.
vzdélávání (školský zákon), v platflém znéni.

10. Ukončení předškolního vzdéláv ání
Ředitelka mateřské Školy mŮŽe po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, j estliže :o dítě se bez omluvy zákonrrého zástupce nepřetržitě neúěastní předškolního vzdělávání po dobu delší nož
dva týdny,

o zákonrtý zástupce závaŽnýmzpůsobem opakovaně narušuje próvoz rnateřské školy,



o ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zalizeni,o zákonrtý zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdéIávánl v mateřské škole nebo úplatu za školní
stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhíady,o ukoněení docházky ze strany zákonného zástupce se provádí písemnou formou k ředitelce školy a
vedoucí školní jídelny provede vyťrětování stravného.

11. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

' PřístuP ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako oběané české republiky mají také
oběané jiného ělenského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

o Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám
z3 stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území
CR na dobu delší než90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajicími doplňkové ochrany, žadatelé o
udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívajicí doěasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se
vztahuje na občany jiného ělenského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle
než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou opiávněni pobývat na území České iepuUtit} trvale nebo
Přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na úěastníky řízenio udělení mezinátodní ochrany. 

'

12,Docházka, způsob vzdělávání a omlouvání absence
o Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci

dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v matďské školé a
zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravovtání po dobu pobytu
v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

o Povinnó předŠkolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje
se v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8.00 hod. do 12.00 hodin (§ 1c vyhlášky ě. t4l2}05 Sb.). Povinnoit
PředŠkolního vzdělávárrí není dána ve dnech, které připadají na období školních ptázdnin v souladu s
otganizacl Školního roku v základních a středních školách v platném znění, azákonem 56112004 Sb., o
PředŠkolním, záklaďním, středním, vyšším odborném a jiném vzdélávání (školský zákon), v platném
znéní Zzt<owtý zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní
docházky v pracovních dnech.

Způsob omlouvání absence
p ovinná školní docházkn

o Při absenci dítěte je nutno nejpozději do tří kalendářních dnů od poěátku nepřítomnosti dítěte
informovat uěitelku osobně, písemně nebo telefonicky o příěině absence aiteteo nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omlouvat vždy písemně zápisem do ,,Omluvného listuo' ihned,
nejpozději do tří dnů po návratu dítěte do školy

o pozdní příchody do MŠ jsou porušením Školního řádu
o za opakovaný pozdní příchod bude následovat nahlášení na ospoDo předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před jejím zapoěetímo lékaŤské vyŠetření není důvodem k absenci dítěte; V případě, že dítě není nemocné, dostaví se po

vyšetření do Mš v době určené k plnění povinné školní ďo"ira"tyo v PrŮběhu povinné docházky může dítě odcházet z MŠ pouze v doprovodu Zákotného zástupce, nebo
Pověřené dospělé osoby po schválení ředitelkou škoty (návštěva lékaře, vyšetření...)o Pokud bude absence delší než I0 pracovních dnů (rodinná rekreace, lázeňský pobyt, apod.), zákonri
zástuPci musí písemněpožádatředitelku VtŠ. Žeaost si vyzvednou v kancelářiit-oty, neuó rrýi.knou nu
webových stnínkách Šk9ly, Žádost předkládají zákot' tí zástupci nejdéle 1 týdón předem učitelce.
uěitelka předá žádost ředitelce školy. uvolnění je umožněno po šchválění ředitelŘou šťoly,

Nepovinnó školní do cházka

' v PříPadě nepŤÍtomnosti dítěte je povinnost rodiče omluvit dítě telefonicky (využíí zptávv SMs), či
elektronickou formou

' Qznámení nePřítomnosti (povinná školní ďochér:kal nepovinná školní docházka): telefonicky do
kanceláře školy

' n1 následující dny se děti omlouvají ,kdykoli v průběhu dne na e-mail Mš či SMS zprávou na mobilní
telefon školy, ěi uěitelkám osobně



o učitelkx evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené
absenci informuje uěitelka ředitelku školy, která poskytnuté infortnace vyhodnocuje. Při zvýšené
ornluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. V některých případech může žádat omluvení lékařern.

o neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákowý zástupce pozván
osobně, telefonicky ěi doporuěujícím dopisem. Při pokraěující absenci ředitelka školy zašle oznámení o
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní oc}rrany dětí (§ 34a odst. 4).

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuálnivzdélávání dítěte, které so uskuteěňuj ebezpravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdélávání v přípravné ťídě základní školy a ve třídě připravného stupně zákIadniškoly speciální nebo
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné
školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonrý zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzděláváni způsobem podle písm. b)
nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznárnení je povinerr učinit
nejpozději 3 trrěsíce před poěátkem školního roku, kterým zaěinápovinnost předškolního vzdělávání dítěte.

13. Individuální v zdéláv ání
o Zákotvtý zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, m:ůže pro dítě odůvodněně zvolit,

že bude individuálné vzdéIáváno. Má-li být dítě individuálné vzdéláváno přóvážnou část školního roku,
je zákonrý zástupce dítěte povinen toto oznámení uěinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku. V PrŮběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávaní nejdříve ode
dne, kdy bylo oznámení o individuálnírn vzdélávánl dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam by1o
dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

o oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdé|ávánldítěte musí obsahovat
jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo

pobytu dítěte,
- uvedení období, ve kterém mábýtdítě individuálně vzděláváno,
- důvody pro individuální vzdělávání dítětě.

o Mateřská Školapředá zákonnému zástupci okruhy ŠVP PV neprodleně počátkem nového školního rokuo Mateřská Škola ověří riroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně
doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

o Ředitelka Školy stanoví terrníny ověření vždy nadruhou polovinu listopadu anáhtadnítermíny na první
polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcůnr sdělen individuálně, Rebo s nimi
dohodnut.

o (ál<9tw;i zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit riěast dítěte u ověření.
Reditelka rnateřské Školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzděláváni, ukončí individuální
vzdělávání dítěte, Pokud zákonný zástupce dítěte ňezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním
termínu.

o Pró děti s individuálnínr vzděláv{ním je 
"vytvořen 

dokurnent, podle kterého proběhne na půdě Mš
OvĚŘENÍ OČPI<ÁVaNÝCH VÝSIUPŮ.'ó tomto ověření'bude sepsán krátký záznam,jenž bude
založenv osobním spisu dítěte.

o Odvolání Proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukoněení individuálního vzděIávání dítěte nemá
odkladný ÚČinek. Po ukončení individuálního vzdétávánt dítěte nelze dítě opětovně individuálně
vzdělávat.

il.
Ptovoz á vňitřňí režirn matéř§ké školy

Mateřská Škola tná celkern pět tříd s celkovou kapacitou t23 détí, žtohojedrra funguje jako odlouěené
PracoviŠtě v prostorách ŽŠ Hraniéáít 6I7E, Mikuiov. íQždépracoviště rná samostatnóu skolni kuchyni.
Mateřská škola je zřízenas celodenninr provozem s určenou dobou pobytu pro děti
- od 6:30 hodin do 16:30hodin v MŠ gďUanská
- od 6:30 hodin do 16:00 hodin tra odlouěenérn praeovišti



o Pokud zákomý zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole, je povinen uhradit stravné i za
tyto dny. Pokud díté z důvodu nepředpokládaného onemocnění nelze včas odhlásit, mohou si rodiče, či
Pověřená osoba stravu první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v době uvedené v
Dodatku ke smlouvě na daný školní tok. Z hygienických a bezpeěnostních důvodů ji \ze vydat pouze do
jídlonosiče. Toto jídlo je urěeno k okamžité spotřebě.

' Škola mŮŽe Poskytovat na základé lékařského doporučení dietni stravování. Dětem je dietní strava
podávána odděleně, aby nedošlo k záměně jídla.

ťThrada za škotní stravování
o stravné se hradí beáotovostní platbou nebo hotově u vedoucí jídelny.
o uěitelka není zodfov§d$, za výbét finaněních částek na stravné nebo úplatu za vzdělávání. Veškerý

peněžní styk v Mš zajišt'uje vedoucí jídelny nebo ekonomka Mš.

Úphta za předškolní vzdělávání
o výŠe ÚPlatY za Předškolní vzdělávání je určena Směrnicí é,22 ke stanovení výše úhrady za předškolní

vzdéIáv ání v mateřské škole,
o vzdélávání v mateřské Škole se poskytuje bezúplatně od poěátku školního rokuo který následuje po dni,

kdy dítě dosáhne pátého roku věku (děti předškolní a děti s odkladem školní docházký),o o osvobození od Úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy na základé podané
Žádosti o osvobození od Úplaty a dokladu o pobírání sociálního příplatku v hmotné nouzi nebo dávek
pěstounské péče,

o úhrada za předš\olní vzdělávání je splatná do 15. dne daného měsíce.

nI.
PodmínkY zajiŠtění bezPeČnosti a ochrany zdravidětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a

před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdravía bezpečnost dětí při vzdělávání
o Mateřská Škola vYkonává dohled nad dítětem od doby, kdy ho učitelka převezme od zákonného

zástuPce nebo jím Pověřené osoby, až do doby, kdy ho učitelka pře dá zpétzákónnému zástupci nebo jím
pověřené osobě.

o Při zvýŠení PoČtu dětí nebo při specifických ěinnostech, například sportovních ěinnostech, nebo při
PobYtu dětí v prostředí náročném na bezpečnost urěí ředitellia mateřské školy k zajištění bózpeenosti
dětí dalŠÍho Pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou ztetitou osobu, která je
zPŮsobilá k Právním rlkonŮm, a která je v pracovněprávním vziahu k piávnické osobě, která vykonává
činnost mateřské školy.

o Při Přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy se děti přesunují ve skupině, a to nejvýše ve
dvojstuPech, První a poslední dvojice je oblečena do reflexních vist, pedagogický doprovod áoa.zu;.
pravidla silniěního provozu.

' Mateřská Škola je zbezpaénostních důvodů uzaměena. Vstup pro děti s doprovodem je možný pouze po
ověření identity ČteČkou na čip, popř. otisku prstu. Cizi pri-chozí musí ke vstupu-do budóvy pouŽit
zvonek vrátníku a sdělit své jméno a důvod návštěvy MŠ.

' KaŽdý z PracovníkŮ Školy, který otevírá budovu cizlm příchozím, je povinen zjistit důvod jejich
návštěvy azajistit, aby se nepohybovali neopodstatněně po budověo V budovách a a|ellu Školy p|atí zákazkouření, požlváni alkoholu a jiných návykových látek, použlvání
nepovolených elektrických Špotřebičů, vstupu ,Ó pry.

Ochrana Před sociálně patologickýrni jevy a před projevy diskriminace, nepřátelsťví nebo násilío DŮleŽitým Prvkem ochrany před rizikovýrn chováním je i výchovně izdělávací působení na děti
PředŠkolního věku zanlěřeťré fražďravý způsob života. Vrátnciškolního vzdélávacího programu jsou
Proto děti nenásilnou Íbrmou a přitněřeně k jejich věku á schopnostem vedeny k porozumění dané
Probletnatit Y, j.9u seznarnovány s nebezpečim drogové závislósd, alkoholismu, kouření, virtuální
závislosti, vandalismu, lrriminality a jiných forem riziřového chováni. r teto problórnatic.:.Lu pri MŠ
organizovány spoleětré besedy, ěi exkurze k hasičům, policii i na Mp.



Děti se ráno schází v Modré třídě. V 7:30 hod. odchazí sučitelkou ranní služby do své třídy. V 15:00
hodin děti ze Žtute trfiy, které zatím neodešly donrů, přecházejí do Zelené tiiay. V 15:3Ó hodin se
všechny děti, které zatímneodešly domů, přesouvají do Červené třídy.

Yzdělávaci činnost probíhá v

i 6.30- 8:30 
l

ce|ýho dne_ dle 9lanoveného režimu dne:

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogiclEm
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

8:30 - 9:00 Osobní
tříddch

dopolední průběžná svačina vjednotlivých

p e dago giclEmi pr acovnílcy
zájmovou činnost, práce

Volné ěinnosti a aktivity dětí řízené
zaměřené především na hry a
s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 -1]:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venla,l, příp,
náhradní ěinnost

Odpolední průběžná svačina, osobní hygiena

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogiclqlmi pracovnílry
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity
dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy

o Pobyt venku je zaŤazen podle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní
zaluadé nebo při vycházkáchdo okolí mateřské školy.

o souěástí ozdravných aktivit je plavání v krytém bazénuv Hustopeěích
o Stanovený denní režim může bYt pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího

Brogťaínu (výlety, divadelní představení, plavéní.,). Informace o připravovaných akcích v mateřské
škole jsou vždy věas oznamovány formou plakátů na hlavní chodbě školy, na webových stránkách
školy, ěi ve školním časopisu Myšpulín.

o Dětem je poskytován celodenně volně přístupný pitný režim v vzavítatelných kelímcích označených
jejich značkou. Děti ho tak mohou vyvžívatdle sqich potřeb.

Prázdninový provoz, omezení nebo přerušení provozu
o V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zlizovatelem stanovený

Pťovoz omezit, nebo přerušit. Rozsah planovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské
školy nejméně 2 měsíce předem.

o Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v
takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

r V MŠ jsou stanoveny dny omezeného provozv(v době školníchpréadnin). V tyto dny jsou děti dle
aktuálního poětu přihlášených dětí slouěeny na příslušný počet tříd. Informace o umistění dětí je
zveřejněna cedulí na hlavní chodbě. DěJi zodlouěeného pracoviště mohou v době prázdnin, ěi
ředitelského volna v ZŠ navštěvovat MŠ v budově školky, vždy s předem nahlášeným počiem, tak aby
kapacita budovy nebyla převýšena.

stravování dětí
o OdhlaŠování dítěte ze školního stravování se provádí nejpozději v daný den do 7:30 hodin osobně v

mateřské škole nebo telefonicky na ěísle 5l9 510 409.

i 1 1 .30 -12;15 
|OUaa a osobní hygiena dětí

r,- "- ,{ ^,

i 12: 15 - I 4:00 
| 
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,l l 
*r -"'-'-i l individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku;l

9:00 - 9:30

14:]5 -14:30

]4:30 -16:30
Odloučené pracoviště

I4:30 - 16:00



o UČitelka vytváří příznivé klima školy podporujícívzájemný respekt mezi dětmi a dospělými.o V PříPadě oPakovaných projevŮ nevhodného chování dítěte učitelka spolupracuje se zákonnými
zástupci, případně poradenským pracovištěm.

Iv.
Zacházení s maj etkem mateřské škoty

Po dobu vzdélávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogiětí pracovníci, aby děti
zachánelY Šetrně s uěebními pomůckami, hračkami a dalšími vzouÍavaci.řpótr.uárni a nepóško žovaly
ostatní majetek mateřské školy.
Zaméstnanci odkládají své osobní věci pouze na místa k tomu určená do uzamykatelných skříněk, cenné
věci do trezoru.
Rodiče také na určená místa (v šatně jednotlivých tříd)

v.
Informace o průběhu vzdělávání dětí

Zákowtým zástuPcŮm dítěte jsou podany informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdélávání
konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdé!ávacim programu,
který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

la\oYli.zástuPci dítěte mohou požádat o informace o pruběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména
individuálními Pohovory (při předem sjednané schůzcÓ) s uěitelkami a úěastí na třídních schůzkách, či
v rámci konzultaěních hodin,
Pokud chtějí rodiěe hovořit s vedením školy, obracejí se ve věcech týkajících se dětí na ředitelku po
předchozí dohodě.
Ředitelka mateřské, Školy mŮŽe vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání
záv ažný ch otázek týkaj ících s e vzdělávání dítěte.

VI.
závérečná ustanovení

Školni řád nabýváúěinnosti dnem: 3.9.20 1 8
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Dodatek ě. 1 ke Školnímu řóďu č,i. 164/18

S platností od t .9 .2020 dochwí ke změně v bodě č. il. Provo z a vnitřní režim mateřské školy

Režim dne

6:30 - 8:30 scházení dětí, spontánní hra, experimentování, skqpinové a frontální

ěinnosti v malých, středně velkých i velkých skupinách, zámémé a

spontánní činnosti ve skupinách i individuálně

hygiena a společná svačina (souvislost s hygienickým opatřením

spojeným s Covid-l9)

hryaěinnostisdětmi

příprava (oblékání) a pobyt veŇu
převlékaní po pobytu venku, hygiena před obědem

oběd

příprava na odpočívání

individuální odpoěinkový režim, náhradní aktivity, klidný program

s pravidly s ohledem na ještě odpoěívající děti

hygiena a společná svačina (souvislost s hygienickým opatřením

spojeným s Covid-l9)

odpolední zájmová činnost přizpůsobená potřebám a aktuální situaci

8:30 - 9:00

9:00 - 9z20

9:20 - 1ll28

1t:20 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - t2z30

12:30 - 14:20

14120 - 14:50

14:50 - 16:00

Úěinnost: l.g.2020 rfr;*iď;; šk'óáiliňl"", i
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Renáta Březinová
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Dodatek ě, 2 ke Škotnímu řúdu ěj. I64/18

Bod Č. 12. Docházlra, způsob vzdělávóní a otnlouvání absence se doplňuje o text:

Při krizových, či mimořádných opatřeních, nebo z důvodu nařízené karantény většiny

dětí (více neŽ 50 %) je nutno dětem navštěvujícím poslední roěník mateřské školy zajistit

distanění vzdé]rávé.rrrí.

Způsob komunikace s dětmi a jejich zákonnými zástupci:
- kontakty na rodiČe jsou zajištěny telefonickou i elektronickou formou, takže veškeré

aktuální informace mohou bYt velmi rychle předány

ZPŮsob stanovování pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem:

' výuka ON-LINE zpŮsobem - ,,tld dálku" formou Asynchonní on-line výuky, kdy děti

Pracují v jimi zvoleném ěas vlastním tempem na úkolech zadaných uěitelem a v on-line

Prostoru se nepotkávají - platforma bude zajištěna přes webové stránky školy, kam se

zákonní zástupci budou s dětmi přihlašovat pod individuálním přístupovým heslem, jež
jim bude zaslánpřes email.

o výuka OFF-LINE , zadávání ukolů probíhá telefonicky, písemně, ve specifických

případech i osobní formou

omlouvání nerúčasti dětí na distančním vzděláváni: záznamem do omluvného listu dítěte a

zasláním zptávy o této skuteěnosti na emailovou adresu školy

Hodnocení výsledkŮ vzdělávání: dle možností bude zpětné zaznamenáno do evaluaěního

listu dítěte dle zvyklostí MŠ. Rodiče mohou na vyžádání do tohoto listu společně s uěitelkou

nahlédnout.

Úěinnost: 15.9.2020

Renáta Březinová


