
  

 

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, 

kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 

od 2 let. 

 

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

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací 

program 

Dle § 33 školského zákona předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního 

věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

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

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně 

pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

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

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, 

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, 

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,  
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h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních 

podmínek uplatněných v mateřské škole. Je veřejně přístupný v šatně MŠ. Učitelky mateřské školy 

pravidelně informují zákonné zástupce o aktuálním vzdělávacím obsahu daného tématu, a to na 

nástěnce v šatně a na webových stránkách. 

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje 

v souladu se zásadami uvedenými ve školském zákoně a řídí se platnými právními předpisy, zejména 

pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění. 

 

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 
 

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

- kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném výše tohoto školního řádu, zaručující 

optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti; 

- zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu 

stanoveném ve školském zákoně; 

- fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole; 

- užívat spontánně celé prostředí třídy;  

- účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi; 

- podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech; 

- vyjádřit svůj názor, nesouhlas; 

- podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je;  

- poskytnutí podpůrných opatření I. – V. stupně, vyžaduje-li to situace;  

- laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga; 

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20. listopadu 

1989, Valným shromážděním OSN. 

- Dítě má povinnost plnit pokyny učitelek mateřské školy mateřské školy; 

- Dítě má povinnost dodržovat dohodnutá pravidla třídy – soužití ve třídě, pravidla bezpečného  

a slušného chování v budově MŠ i mimo; 

 

 Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí: 

 Práva: 

- být seznámen s dokumentací MŠ; 

- vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům; 

- zapojovat se do aktivit MŠ ; 

- pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy; 

- spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti; 

- navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ; 

- domluvit si s učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny; 

- své stížnosti řešit s učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;  



- být informován o dění ve škole; 

- právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života; 

- přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6:30 hodin do 8:00 hodin a v jinou dobu, 

na základě dohody s učitelkami – příchod mimo dobu určenou k příchodu dětí do MŠ nesmí 

narušovat vzdělávací proces ostatních dětí; 

- vyzvedávat děti do stanovené provozní doby; 

 

Povinnosti: 

- informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte; 

- respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné předškolní vzdělávání; 

- ohlásit výskyt infekčního onemocnění; 

- zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;  

- dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ  

a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti; 

- respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého dítěte, 

ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ; 

- dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;  

- nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty; 

- oznamovat MŠ změnu bydliště, tel. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů 

potřebných pro MŠ; 

- informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 

závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte nebo 

na účast na akcích (plavání, apod.);  

- přivádět do MŠ své dítě zdravé, bez známek infekční choroby (průjem, kašel, rýma, teplota);  

čisté, upravené; 

 

Práva a povinnosti učitelek mateřské školy 

- učitelka přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte; 

- učitelka má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve 

kterém vykonává svou práci; 

- reaguje na připomínky a dotazy rodičů vhodným způsobem; 

- má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním 

v zájmu zachování zdraví ostatních dětí (včetně vší); 

- rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy; 

- informuje zákonné zástupce o aktuální vzdělávací nabídce (tématu) školního vzdělávacího 

programu (nástěnka v šatně); 

 

Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 
 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

- Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,  

b) žádost je potvrzená pediatrem a podepsaná zákonným zástupcem, 



c) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 

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

- Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy. Přijetí dětí je na základě 

stanovených kritérií. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se 

zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 

- Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu, který 

se koná v měsíci květnu od 2. do 16. 

- Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je 

způsobem v místě obvyklým. 

- Přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané (§ 16 školského zákona) 

rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského 

zařízení, popř. také registrujícího lékaře. 

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje 

kapacita školy. 

- Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je 

vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí 

v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol 

a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e). 

 

Ukončení předškolního vzdělávání 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné (§ 34 odst. 3). 

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

- z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání (pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce 

nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny); 

- z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců (v případě, že 

zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně porušují pravidla stanovená ve školním 

řádě nebo narušují provoz mateřské školy); 

- ve zkušební době (pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena 

zkušební doba pobytu, lze v této době ukončit vzdělávání dítěte. Taktéž je možné, pokud lékař 

nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí ukončení vzdělávání, 

na základě písemného oznámení (žádosti zákonných zástupců); 

- z důvodu neuhrazení plateb (zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání  

v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne  

s ředitelkou jiný termín úhrady); 

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

- přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky 

mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci; 

 



Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole  

a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

- Zákonní zástupci předávají dítě, po jeho převlečení v šatně, učitelkám ve třídě MŠ. Doporučená 

doba pro příchod je do 8.00 hodin. Pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, 

je doba vzdělávání stanovena od 8.00 do 12.00 hodin. 

- Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo 

ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době od 12.15 – 12.30 hodin a odpoledne 

od 14.30 – 16.00 hodin. 

- Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání 

v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají 

zákonní zástupci ředitelce mateřské školy. 

- Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka 

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 

b) informuje telefonicky ředitelku školy, 

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT-obrátí se na městský úřad, který je podle § 15 zákona 

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

(OSPOD), 

d) 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. 

 

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání  

a dosažených výsledcích 

- zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání 

konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím 

programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy a také o aktuálním tématu na 

nástěnce na chodbě, v šatně a na webových stránkách mateřské školy; 

- ředitelka mateřské školy za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci 

dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí 

vzdělávání dětí. Učitelé mateřské školy nabízí pro zákonné zástupce konzultační dny; pro děti 

plnící povinnou předškolní výuku se 2x do roka konají TRIÁDY (dítě + rodič + učitelka) 

- ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte; 

- další formou informací jsou informační nástěnky na chodbě a v šatně mateřské školy, e-mail  

a webové stránky školy. Informace nejsou poskytovány telefonicky;  

 

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová 

představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné 

zástupce dětí prostřednictvím webových stránek, nástěnek, e-mailu.  

 

 

 



Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole 

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8.00 do 12.00 hodin.

  

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole 

- Úhrada úplaty za vzdělávání: zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání 

podmínky stanovené ve směrnici ke stanovení výše a způsobu úplaty za předškolní vzdělávání. 

- Úhrada stravného: zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené 

provozním řádem školní výdejny. 

  

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí 

- dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy 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; 

- oznámení a podněty k práci v MŠ podávají zákonní zástupci osobně paní ředitelce nebo paní 

učitelce; 

 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění  

- Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to  

v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není 

dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku 

v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje 

podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte 

vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první  

a druhou dotčeno. 

- Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; 

zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte. První den telefonicky nebo 

formou sms nebo osobně do 7 hodin. Po návratu do školy písemně omluví do omluvného listu 

v deníčku školáka. Omluvené dítě musí být omluveno písemně nejpozději do tří dnů po návratu 

do školy. 

 

- Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí: 

 a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

 dítěte do mateřské školy,  

 b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 

 školy speciální podle § 47 a 48a,  

 c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo  povolilo 

plnění povinné školní docházky dle § 38a; 

      d) distanční výuka při nepřítomnosti více než poloviny dětí, které plní povinnou předškolní 

docházku (mimořádné opatření Krajské hygienické stanice nebo plošné opatření Ministerstva 

zdravotnictví). 

 



- Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle 

odstavce Povinnost předškolního vzdělávání viz výše písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto 

skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce 

před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

- Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě  

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit 

povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení  

o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato  

k předškolnímu vzdělávání. 

- 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. 

- Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů  

v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; 

způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření 

uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které 

je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Datum ověření je stanoven 

od 1. do 15. listopadu. Náhradní termín je stanoven od 1. do 15. prosince. Přesný termín bude 

dohodnut po domluvě se zákonnými zástupci. Způsob ověření je osobní pohovor s dítětem a se 

zákonným zástupcem, který vede ke zjištění úrovně vzdělání v jednotlivých oblastech, popř. 

kresba a další činnosti. 

- Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte 

nemá odkladný účinek. 

- Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat 

- Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou 

speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské 

školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy 
 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  

- Mateřská škola je zřízena, jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 

do 16:00 hod. Děti se scházejí zpravidla do 8.00 hodin. U dětí povinných předškolnímu vzdělávání 

do 8.00 hodin. Je možné individuální domluva o pozdějším příchodu. Po obědě si zákonný 

zástupce může dítě vyzvednout po předchozí domluvě v době od 12. 15 do 12. 30 hodin. 



- V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený 

provoz mateřské školy omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, 

předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku učitelek mateřské školy 

(dovolené), apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným 

zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň 

projedná s řediteli jiných mateřských škol v městě možnosti a podmínky předškolního vzdělávání 

dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. 

- Provoz školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v období školních vánočních 

prázdnin v měsíci prosinci. 

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

přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci předcházejícím. Za závažné důvody se 

považují organizační či technické příčiny, epidemiologické či pandemické příčiny, které 

znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení 

provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co  

o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

- Do mateřské školy jsou zařazeny děti různého věku. Kapacita MŠ je 24 dětí. 

 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu 

probíhá v základním denním režimu. Režim dne je postaven na časech jídel, umožňuje však pružně 

reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmu a potřeb dětí. Poměr 

spontánních a řízených činností je vyvážený. 

 

REŽIM DNE 

6:30 – 8:00 příchod dětí, spontánní zájmové aktivity, individuální práce, výtvarné  

a pracovní činnosti 

8:00 – 9:30  pohybové, hudebně-pohybové a smyslové hry, logo chvilky, ranní kruh, 

cvičení, osobní hygiena, dopolední svačina, skupinové didakticky zaměřené 

činnosti, individuální činnosti, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, 

volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené na hry a zájmovou 

činnost, pohybové aktivity. 

9:30 – 11:30 osobní hygiena, pobyt venku, příp. náhradní činnost 

11:30 – 12:15 oběd, osobní hygiena 

12:15 - 14:00 literární chvilka, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby spánku, 

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:00 – 14:30  odpolední svačina, osobní hygiena 

14:00 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, 

zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, při pěkném počasí pobyt venku na 

zahradě MŠ. 

 

Způsob omlouvání dětí: 

- Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: osobně ve třídě paní učitelce nebo telefonicky na 

čísle: 736 503 329 a to den předem nebo do 7:00 hodin téhož dne. 



- Děti, které plní povinnou předškolní docházku, omlouvají zákonní zástupci písemně a to do 

Deníčku školáčka. 

- Ředitelka mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný 

zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte. 

  

Odhlašování a přihlašování obědů 

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:30 do 16:00 a to den předem, nebo v den 

nepřítomnosti do 7:00 hodin ráno. Poté počet obědů nahlašujeme do kuchyně ZŠ Třebovská. 

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve 

vlastních nádobách dle provozního řádu pro školní výdejnu (platí pouze v první den nepřítomnosti).  

 

Pobyt venku 

Je každodenní – zahrada, vycházka. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, 

znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. 

 

Změna režimu 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení 

pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 

 

Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

- Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro 

tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Školní řád metodicky vychází  

z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

- Mateřská škola není volně přístupna, je uzamčena. U vstupu do MŠ je k dispozici zvonek  

a kamerový systém. 

- MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce 

nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím 

pověřené osobě.  

- Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě “Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou 

osobou“, sepsaného a podepsaného zákonným zástupcem. Mateřská škola si vyhrazuje právo 

vyžádat si předložení dokladu totožnosti osoby vyzvedávajíc dítě a to za účelem ověření údajů, 

uvedených v předchozím definovaném dokumentu. 

- Při pobytu venku mimo území MŠ připadá na jednoho pedagoga 20 dětí z běžné třídy, týká se 

dětí ve věku od 3 do 6 - 7 let. 

 

Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty a to zejména  

v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, rýma apod.)  Škola má 

povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. 

- Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka mateřské školy, pokud má při 

přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, 



požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou 

předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.  

- Při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného 

zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu 

ostatních dětí.  

- Učitelky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku 

školy v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu či zvracení, kožních 

výskytech (ekzémy, otoky, apod.). V případě úrazu dítěte ošetří dítě učitelka MŠ, v případě 

vážného úrazu, je volána záchranná zdravotnická služba. 

- Mateřská škola odpovídá za škodu vzniklou dítěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. Pokud tedy dojde k úrazu dítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, 

popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného 

zástupce. 

- V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku 

a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice. Jsou seznamovány s nebezpečím 

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

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

a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.    

- V celém objektu mateřské školy a na školní zahradě je zakázáno kouření, včetně elektronických 

cigaret. Požívání alkoholických nápojů, požívání drog a návykových látek, jakákoli propagace 

těchto prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.). 

- Prosíme, zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy a školní zahrady.  

- Na zahradu MŠ je zakázán vstup se zvířaty. 

- Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi 

navzájem, mezi dětmi učitelkou a mezi učitelkou a zákonnými zástupci dětí.  

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu 

v mateřské škole 

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

a předání dítěte učitelce. Nevstupují bez vyzvání do herny. A při odchodu nezůstávají stát u oken 

a nemávají dítěti. 

- 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 mateřské školy. 

 

Zabezpečení budovy MŠ 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro příchod a odchod dětí. Každý 

z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy  

a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně 

otevíratelné únikové východy. V době uzavření je budova zabezpečena elektronickým 

zabezpečovacím systémem. 

 



 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

- Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy. 

- Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GDPR  

 

Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) 
jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola 
zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. 
Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními 
zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat 
souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak 
taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen 
výjimečně. 
 
Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován 
zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou 
uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, 
protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu 
oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů 
zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 
2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba 
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola 
pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních 
práv a svobod osoby. 
 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové 
schránky fskk3bb, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: 
msnerudova@seznam.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Nerudova 
136, Ústí nad Orlicí, 562 03, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Nerudova 136, 
Ústí nad Orlicí. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za 
účelem uplatnění práva: 
 – na přístup k osobním údajům, 
 – na opravu osobních údajů,  
– na výmaz osobních údajů, 
 – na omezení zpracování osobních údajů, 
 – vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  
– na přenositelnost údajů.  
 
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů 
zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. 
 
Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz  
Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob V souladu s článkem 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Škola informace Subjektům údajů 
o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech 

mailto:gubas@catania.cz


zpracování si můžete stáhnout na adrese: 
https://1drv.ms/x/s!AnKU2_lNHWLcgYw_baXLMQlNooh0cg 
 

 

 


