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ŠKOLNÍ ŘÁD 
Zpracován podle z.č. 561/2004Sb.ve znění 472/2011,

vyhl. č. 14/2005 ve znění 43/2006 a Úmluva o právech dítěte a vyhláška 214/2012
                          vyhl. 107/2005 ve znění 463/2011

1. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání:

- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 
- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji  
- na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a

mezilidských vztahů 
- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
      ( zákon 561/2004 § 33)

                 -     spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivity 
                       organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte a prohloubení
                       vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy,rodiny a
                       společnosti.

- napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti  vývoje dětí  před vstupem do
základního vzdělávání  

- poskytuje  speciálně  pedagogickou  péči  dětem  se  speciálními
vzdělávacími potřebami

-  MŠ může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém
prostředí  bez  přerušení  vzdělávání,  školní  výlety  a  další  akce
související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola je právní subjekt , zřizovatel ÚMČ Starý Lískovec. škola je zařazena
do sítě škol, na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu a hospodaří
jako příspěvková organizace.
Konkrétní  cíle  výchovy  a  vzdělávání  jsou  podrobně  rozpracovány  ve  Školním
vzdělávacím programu, který je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností dětí a
čerpal s Kamínků
Škola je trojtřídní, její součástí je školní kuchyně.

2. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Je od 6:30 do 16:30 hodin.
Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnce příslušné třídy
V jiný než MŠ doporučený čas lze dítě přivést/vyzvednout po předběžné domluvě
s učitelkou, aby byla pro dítě zajištěna strava a bezpečnost.

- v případě nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, po vyčerpání veškerých
   telefonických možností spojit se s zákonnými zástupci a rodinnými
   příslušníky učitelka kontaktuje sociální pracovnici podle zákona.č.
   359/1999Sb. § 15, ve znění 375/2011,která zajistí dítěti péči vhodným a
povoleným způsobem
- U rozvedených manželů nesmí učitelka bez soudního rozhodnutí předat
    dítě tomu z rodičů, který nemá dítě svěřeno do péče.
- Příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud
  nastane změna, ze strany zákonných zástupců jsou povinni tuto změnu
  projednat s třídní učitelkou

Zabezpečení budovy zamykáním odpovídají provozní pracovnice. 
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   PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího  kalendářního  roku.
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají
děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku
mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku.
Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce
dovrší  6  let  věku,  a  děti,  kterým  byl  povolen  odklad  povinné  školní  docházky.
Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 
V našem případě jsou to tři věkově smíšené třídy, které se naplňují do počtu 25
dětí  a  jedna  třída  logopedická,  která  se  naplňuje  dle  platné  vyhlášky  o
speciálních třídách.

3. ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

I. Přijímací řízení

Zápis  dětí  do  mateřské  školy  (  zákon  561/2004,  §34)  na  následující  školní  rok
probíhá od  března do dubna  v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní
rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 
Ředitelka  mateřské  školy  stanoví  po dohodě  se  zřizovatelem  termín  a  dobu  pro
podání  žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující rok a zveřejní je
způsobem obvyklým.

Přijetí dítěte do MŠ se řídí kriterii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy
v souladu s platnou legislativou.
Při  přijetí  do  mateřské  školy  stanoví  ředitelka  školy  po  dohodě  se  zákonným
zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy, délku pobytu a způsob a
rozsah stravování 
( polodenní, celodenní, 5 dnů v měsíci,nebo 4 hod. denně)

Tento pobyt je stanoven na celý rok, neboť podle něj jsou napočteny úvazky
zaměstnanců a mzdové prostředky  .
Podle  zákona  č.  561/2004Sb,§34  se  k předškolnímu  vzdělávání  přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. 
Za děti v posledním předškolním ročníku se považují děti, které v době od 1.září do
31.srpna  konkrétního kalendářního roku dovrší 6 let věku, nebo  v době od 1.září do
31.srpna konkrétního kalendářního roku dovrší věku nejvýše 8 let a mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženu školní docházku. Pokud nelze z kapacitních důvodů
toto dítě přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do
jiné mateřské školy.
Dále  budou  přednostně  přijímány děti  na  každodenní  celodenní  docházku a  děti
z naší městské části (podle Kriterií k přijímání dětí do MŠ města Brna, „Elektronický
zápis“)
V případě nepokrytí kapacity MŠ budou také přijímány děti, které dovršili tří let věku
a rodiče pobírají rodičovský příspěvek,( děti jejíchž docházka nepřevyšuje 4 hodiny
denně)
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Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě žádosti rodičů. Přihlášku dítěte do MŠ
si  rodiče  mohou  vyzvednout  v  mateřské  škole  nebo  na  internetu.  Po  obdržení
přihlášky o přijetí dítěte do MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do
MŠ a to podle zákona 500/2004 Sb. ve znění 159/2010Sb.

Na  základě  písemného  vyjádření  poradenského  zařízení,  nebo  lékaře  rozhodne
ředitelka o přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.
 
Podle zákona č. 258/2000 Sb,§50 ve znění 298/2011 o ochraně veřejného zdraví
Mateřská  škola  může  přijmout  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným
pravidelným očkováním,  má doklad,  že  je  proti  nákaze  imunní  nebo  se  nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

II. Evidence dětí

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce 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 písemnost a telefonické spojení. 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu
dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
Rodiče  nahlásí  v  mateřské  škole  každou  změnu  ve  výše  uvedených  údajích
(zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace  o  dětech  jsou  důsledně  využívány  pouze  pro  vnitřní  potřebu  školy,
oprávněné orgány státní  správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.ve znění 159/2010 sb.

III. Ukončení předškolního vzdělávání ( z.č.561/2004 § 35)

Ředitel  mateřské školy může po předchozím písemným upozornění rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání( ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne
k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmu dítěte) :

a) se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu  
    delší než dva týdny ( počítáno včetně sobot a nedělí)
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 
    mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo
    poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně ( tedy nejméně dvakrát) neuhradí úplatu za
    vzdělávání  v mateřské  škole  nebo  úplatu  za  školní  stravování ve
stanoveném
    termínu a nedohodne  s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady.

Při ukončení docházky  dítěte z potřeb rodičů – stěhování, nemoc dítěte, změna MŠ
podají rodiče písemné oznámení o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

IV. Omlouvání nepřítomnosti 

Nemůže  –li  dítě  z jakýchkoliv  důvodů  navštěvovat  MŠ  oznámí  rodiče  příčinu
nepřítomnosti a to buď  osobně nebo zápisem do sešitu u tříd –  odhlášení stravy,
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popřípadě telefonicky. Rodiče omlouvají děti na tentýž den jen v pondělí nejpozději
do  7:00  hod,  na  následující  dny  se  děti  omlouvají  den  předem do  13:00  hodin,
osobně, telefonicky nebo písemně do sešitu u vchodu do tříd.
Je- li nepřítomnost v MŠ delší jak měsíc je nutno docházku omluvit potvrzením od
lékaře
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li  se u dítěte infekční onemocnění,
rodiče  tuto  skutečnost  neprodleně  ohlásí  mateřské  škole.  Učitelka  má  právo
požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas
lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
Při  příznacích  onemocnění  dítěte  v  době pobytu  v  MŠ (teplota,  zvracení,  bolesti
břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče
o dítě.

Rovněž osobně nebo telefonicky oznámí zpětný nástup do MŠ – vždy den předem.
První den neomluvené nepřítomnosti si mají rodiče možnost vyzvednout oběd v době
od 11.15 do 11.45 hod. ve školní kuchyni.  

Učitelky  odpovídají  za  děti  od  doby,  kdy  dítě  převezmou  od  rodičů  nebo  jimi
pověřených zástupců až  do doby,  kdy  je  opět  rodičům nebo  zástupcům předají.
Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném  formuláři
„Zmocnění“  vedení MŠ.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu
dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných, informace o připravovaných akcích v
MŠ  jsou  vždy  včas  oznamovány  na  nástěnkách  v  šatnách  dětí.  Doporučujeme
rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

V. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci
červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení
stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci
se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a
podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách
po  dobu  omezení  nebo  přerušení  provozu.  Informaci  o  omezení  nebo  přerušení
provozu zveřejní  ředitel  mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2
měsíce předem; zároveň zveřejní  výsledky projednání  podle věty třetí,  popřípadě
také  informaci  o  možnostech  a  podmínkách  zajištění  péče  o  děti  v  souladu  se
zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem 
omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné 
důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné 
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu 
zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o 
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
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4. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ( z.č. 561/2004 §37)

Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte je nutné tuto
skutečnost  nahlásit   písemně na formuláři  Oznámení  o  odkladu školní  docházky
ředitelce školy nejpozději do konce února, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ
pro příští školní rok. 
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
požádá  zákonný  zástupce  dítěte  písemnou  žádostí,  podloženou  posouzením
poradenského zařízení a odborného lékaře  o odklad ředitele základní školy. Po
obdržení  rozhodnutí  o  odkladu  školní  docházky  z příslušné  základní  školy  předá
rodič kopii ředitelce MŠ

5. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  ( vyhl. č. 14/2005,§ 6)
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky 
č.  14/2005 Sb.,  ve  znění  vyhl.  43/2006 Sb.  A novelizované vyhlášky 214/2012 o
předškolním vzdělávání, je stanoveno: 

Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání  na 
období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června
předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 
průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty 
zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve stejné 
měsíční výši. U nás je pro dané období stanovena na 430,-  Kč měsíčně 
(vyhláška č. 14, § 6, odst.2). 

1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do desátého dne 
následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne 
se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla 
přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou 
řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní 
měsíc z důvodu uvedených výše, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, 
kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, 
které jsou pro rodiče 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.d).

I. Osvobozeni nebo snížení úplaty :

1. Děti,  které  chodí  do  posledního  ročníku  MŠ,  tj.  děti,  kterým  je  v daném
školním roce šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský
zákon, § 123 odst. 2).

2. Ředitelka  školy  stanoví  zvlášť  výši  úplaty  odpovídající  2/3  výše  úplaty
stanovené pro celodenní provoz pro děti přijaté podle zákona 204/2006Sb.

3. Osvobozen  od  úplaty  bude  zákonný  zástupce  dítěte,  který  pobírá  sociální
příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o
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toto dítě pobírá dávky pěstounské péče  a tuto skutečnost prokáže řediteli
mateřské školy. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole
žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí  potvrzením o
přiznání  sociálního  příplatku.  O osvobození  a  snížení  úplaty  v  konkrétních
případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
na základě písemné žádosti zákonného zástupce a to na základě skutkových
zjištění v řízení.

4. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské
školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské
školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené a
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto
stanovenou  výši  úplaty  je  ředitel  mateřské  školy  povinen  zveřejnit  na
přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo
omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech
neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení
provozu.

Všechny platby probíhají převodem na bankovní účet školy, bezhotovostní platbou a
nebo v hotovosti u paní vedoucí školního stravování  Aleny Šmídové
Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem
hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

II.  Výše úplaty  – dětí  ze  zemí,  které  nejsou v EU,  a dětí,které  nemají  české
občanství se řídí odlišnými podmínkami pro stanovení výše úplaty z důvodu toho,že
předškolní vzdělávání a školské služby nejsou  zahrnuty do poskytování základního
vzdělávání  v ČR.   Řeší  ji  vnitřní  směrnice o  úplatě  za  předškolní  vzdělávání  pro
cizince z třetích zemí.

6. STRAVOVÁNÍ ( vyhl. 107/ 2005 ve znění 463/2011) 
zajišťuje školní jídelna při MŠ

Organizace  a  rozsah  stravování  v MŠ  a  úplata  za  stravování  se  řídí  platnými
právními  předpisy pro  školní  stravování.Ředitelka školy  dohodne s rodičem dítěte
způsob a rozsah stravování.Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla stravuje
se vždy.
Jídlo se dětem podává 3x denně dle rozpisu jednotlivých tříd.

                       8:45  -   9. 20   dopolední svačina , ovoce

                      11:45 -  12:30  oběd

14:30 -  14:50  odpolední svačina

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne formou várnic s výpustí a aquamatem
(  ovocné  čaje,  multivitamínové  nápoje,  ovocné  šťávy,pramenitá  voda),  v letních
měsících i na školní zahradě při pobytu venku.

Jídelní lístek je vyvěšen na třídní nástěnce a na internetu
 dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a

jedno navazující doplňkové jídlo
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 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt
ve škole a zákonný zástupce má právo si oběd odebrat   od 11,20 – 11,40
v jídlonosiči.

 úplata  za  stravování  se  hradí  vždy  do  10.  příslušného  kalendářního
měsíce,vyúčtování se provádí zpravidla na konci školního roku,zálohy rodiče
posílají na účet školní jídelny

 odhlašování a přihlašování ke stravování na tel. Číslo: 547355686
      v pondělí do 7,00 a další dny vždy den dopředu do 13:00hod.
 informace o stravování podává vedoucí stravování školní jídelny

           Při neodhlášení dítěte je neustále započítávána cena stravného.

Rozhovor s vedoucí ŠK je možný po domluvě v době úředních hodin nebo 
telefonicky. Telefonní číslo MŠ i školní kuchyně : 5 47 35 56 86

7. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ

-  formou individuálních denních pohovorů s učitelkami
-  formou písemnou – letáčky, nástěnky, poutače
-  po dohodě termínu s ředitelkou školy 
-  vedoucí školního stravování- v době pracovních hodin  
- formou třídních schůzek, besídek apod.
- na internetových stránkách
- emailem na adresu rodičů

8. KLUB RODIČU
při mateřské škole – volné sdružení rodičů, které finančně zajišťuje nadstandardní
akce a činnosti pro děti v mateřské škole.
Je  volen  výbor  a   pokladník  z řad  rodičů  vede  přehled  čerpání  a  podle  potřeby
informuje ostatní rodiče.
Na začátku školního roku se rodiče schází a upravují si výši  příspěvku a pravidla
poskytnutí snížení poplatku nebo splátkového kalendáře.

9. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ, VZÁJEMNÉ
      VZTAHY S PEDAGOGY

 I. Práva a povinnosti rodičů

- Rodič má povinnost Rodič má právo podílet se na dění v MŠ
- Rodič  má právo  být  informován  o  dění  ve  škole  a  seznámit  se

základními materiály, jimiž se řídí      výchovně vzdělávací práce
školy,organizace  i  provoz  MŠ a  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví dětí spolurozhodovat při řešení problémů.

- Rodič  má  právo  být  neprodleně  informován  MŠ  v případě
onemocnění či poranění dítěte

-  Rodič  má  právo  být  pravidelně  informován  o  výchovně
vzdělávacích činnostech ve třídě
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- Rodič  má  právo  být  pravidelně  informován  o  vzdělávání  svého
dítěte,  konzultovat  s učitelkou  nebo  ředitelkou  individuální  plán
rozvoje dítě, výchovné i jiné problémy

- Rodič  má  právo,  aby  mu  škola  v případě  potřeby  poskytla
poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte.

- Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací,
které škole poskytne.

- Rodič  má  právo  po  doložení  potřebných  dokladů  v souladu  se
směrnicí  MŠ požádat  o  osvobození  od     úplaty  za  vzdělávání
svého dítěte

- Rodič  má  právo  se  stát  členem  Klubu  rodičů  při  MŠ  a  zde
předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

- Rodič má právo být přítomen adaptace svého dítěte
- Rodič má právo na soukromí rodiny
- Rodič má právo vstoupit do her dětí dle svého zájmu, vstoupit do

třídy
- Rodič  má právo  na  oboustrannou  důvěru,  otevřenost,  respekt  a

ochotu
- Spolupracovat s MŠ
- Rodič  má  právo  si  požádat  v případě  úrazu  dítěte  v MŠ  o

vyhotovení  záznamu  o  úraze  (  pro  odškodnění  bolestného
pojišťovnou poškozeného) 

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce
školy

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
MŠ

Doporučení: 
 přispívat svými nápady a náměty k obohacení   výchovného programu školy

 Rodič má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku,a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a
při změnách je aktualizovat ( telefony,adresu apod.)

 Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody
s ředitelkou  školy  podle  odts.5  §  1a  vyhl.438/2006Sb.ve  znění
244/2011,předávat  dítě  do  péče  MŠ  zdravé  a  v dohodnutém  čase  si  dítě
vyzvedávat z MŠ.

 Rodič má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je
ze stravování.

 Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte,
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí.

 Rodič  má  povinnost  zúčastnit  se  na  vyzvání  ředitelky  školy  projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte.

 Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a
poplatky za stravování dítěte.

 Rodič je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a
bezpečnosti v MŠ

 Rodič má povinnost respektovat provoz mateřské školy
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 Rodič  má  povinnost  předávat  dítě  zdravé  (  v MŠ  se  léky  na  doléčení
nepodávají),  vyskytne-li  se  u  dítěte  infekční  onemocnění,  rodiče  tuto
skutečnost neprodleně ohlásí MŠ.

 Rodič  má  povinnost  respektovat  bezpečnost  svého  dítěte  i  ostatních  dětí
nevhodné ozdoby (náramky, řetízky, popř. peníze) za jejich ztrátu nemůžeme
ručit a ztráta je potom pro obě strany ( rodič i MŠ) velice nepříjemná.

 Rodič má povinnost  respektování  hygienických hledisek – nošení  vlastních
hraček do MŠ (dohodnutí pravidel a nutností s učitelkou na třídě)

 Rodič má povinnost vycházet vstříc v respektování hygienických zásad v MŠ
(používání  návleků,  zákaz  kouření  v objektu  MŠ,  neodhazování  papírků,
zákaz konzumace odpoledních svačinek určené domů)

 Rodič má povinnost uhradit  včas úplatu za stravu a vzdělávání ( v případě
nečekané situace lze dohodnout jiný termín úhrady na základě dohody mezi
ředitelem a zákonným zástupcem)

 II. Povinnosti mateřské školy
 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,

oprávněné  orgány  státní  samosprávy  a  pro  potřebu  uplatnění  zákona  č.
106/1999 Sb.ve znění 159/2010 „ o svobodném přístupu k informacím“

 Všechny  děti  v MŠ jsou  pojištěny  proti  úrazům a nehodám v době  pobytu
dítěte v MŠ 

 III. Práva a povinnosti dětí
 Dítě má právo na  hru,odpočinek, svobodnou volbu činností a 

oddechové činnosti,soukromí
 Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, 

psychických a sociálních potřeb
 Dítě má právo na vzdělání, v posledním ročníku MŠ na bezplatné 

vzdělání
 Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a indiv. 

potřebami, schopnostmi a možnostmi.
 Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu a 

respektování jeho individuality
 Dítě má právo podílet se na utváření společných pravidel soužití 

v kolektivu a jejich respektování
 Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům 

jiných a hledat společná řešení
 Dítě má respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit 

se v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ 
potřebný řád.

 Dítě má právo na bezpečné a prosociální prostředí

10. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
      ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY PŘED PATOLOGICKÝMI
     JEVY
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad
dětmi, a to při  školní i  mimoškolní výchově a vzdělávání,  tzn. při  všech aktivitách
organizovaných mateřskou školou. 
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I. Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí
 Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby
 jejich převzetí od rodičů, do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám
 (na základě písemného pověření zástupcem dítěte) nebo jinému pedagogovi
 školy.
Pokud si rodič nepřijde, učitelka se snaží telefonicky spojit s rodinou, jestliže je snaha
bezvýsledná a zpoždění rodičů ( náhlý pobyt v nemocnici, havárie,úmrtí rodičů…) je
potřeba přistoupit k dalšímu kroku. Tím je podle z.č. 359/1999Sb.ve znění 420/2011,
o sociálně-právní ochraně dětí…podle §15 zajistit dítěti neodkladnou péči. Učitelka
zkontaktuje telefonicky sociální pracovnici na obci,ta zajisti vše ostatní.

1. Rodiče  nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky,
řetízky, pantofle z hygienických důvodů i kvůli úrazu  

2. Rodiče  i  zaměstnanci  školy  průběžně  děti  upozorňují  na  nebezpečí,
vysvětlují jim, jak se v nebezpečných situacích chovat.

3. Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se
zábradlí.

4. Rodiče odpovídají za přiměřené a vhodné oblékání dítěte po zdravotní i
bezpečnostní stránce ( proti úrazu ..)

5. Všichni  zaměstnanci  jsou  povinni  okamžitě  poskytnout  první  pomoc  při
jakémkoliv  úraze,  v  případě  potřeby  přivolají  lékařskou  pomoc,
v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického
zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a
zákonné zástupce dítěte.

6. Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. Kde bylo nutné
ošetření lékaře, vyplní třídní učitelka Protokol o úraze.  

7. Do MŠ může docházet jen děti zdravé, bez nejmenších příznaků nemoci a
léků.  

8. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna
výchova dětí,  jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

9. Do  ŠVP  nemohou  být  na  základě  posudku  lékaře  vysláni  děti,  jejichž
zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit   a děti, které by ohrožovaly
zdraví  ostatních  přenosnými  nemocemi.  Zákonní  zástupci  dítěte  musí
předložit potvrzení o bezinfekčnosti. 

10.Děti  jsou  vedeny  rodiči  i  pedagogy  k dodržování  hygienických  návyků,
škola zajišťuje ve spolupráci se stomatologem preventivní prohlídky dětí.

11.Rodiče jsou povinni předkládat škole potvrzení o očkování a zdravotním
stavu dítěte.

12.Zákonní zástupci i všichni zaměstnanci školy jsou povinni  chránit dítě před
násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání   dávat dítěti možnost
vyjádřit svůj názor, naslouchat mu.

13.Stravování  v MŠ  –  zabezpečují  kvalifikované  kuchařky  proškolené  o
dodržování hygienických podmínek ve stravování

II. Psychosociální podmínky 
- pocit bezpečí, spokojenosti a jistoty v mateřské škole
- nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí 
  i situaci
- volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena s nezbytnou mírou omezení
- všechny děti mají rovnocenné postavení
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- třída je pro všechny děti kamarádským společenstvím, vytváří se prosociální
   vztahy ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů)

III.   Životospráva
 dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná

skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů,
děti  mají  dostatek  tekutin  a  mezi  jednotlivými  podávanými  pokrmy  jsou
dodržovány vhodné intervaly

 je zajištěn pravidelný flexibilní denní rytmus a řád 
 děti mají dostatek volného pohybu
 je respektována individuální potřeba spánku, odpočinku a aktivity jednotlivých

dětí
 oboustranné  podávání  informací  o  zdravotním  stavu  dítěte,  o  změně

zdravotního stavu dítěte ( z bezpečnostního hlediska v mateřské škole se léky
dětem nepodávají ani na doléčení)

IV.Očekávané kompetence u dětí
na konci předškolního období
- mít povědomí o významu životního prostředí ( přírody i společnosti)
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví podporovat a které poškozovat
- uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí 
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými jedinci
- respektovat a být respektován

V.  Ochrana před patologickými jevy
-dobré tělesné zdraví
-dobré sebevědomí (využití pochvaly)
-dobrá schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí
-odolnost vůči neúspěchu (přiměřené a rozumné cíle pro dítě)
-dobré způsoby, jak zvládnout obtížné situace
-jasná pravidla (přiměřená odpovědnost dítěte)
-klidné prostředí ( pocit lásky, vytváření vztahu k sobě samému)
-spolupráce s rodiči
-spolupráce s příslušnými organizacemi

VI.Prostředky
- knihy, které rozlišují dobro a zlo
-     výchovné programy Ekocentrum, Lipka, Jabloňka,Policie
- dostatečné a přiměřené informace na otázky dětí
- otevřenost školy vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění
- bohatá a rozmanitá nabídka činností
- hodně podnětné,pestré a upravené, dostatečně psychosociálně „ bezpečné“

prostředí
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VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
Podmínkou je:

 vedení dětí k utváření základní představy o tom, co je dobře a co špatně, co
se smí a co nesmí ( neničit věci kolem sebe) a ve vývojově odpovídajících
situacích se podle této představy chovat 

 Dítě  má  právo  užívat  majetek  školy,  hračky,  pomůcky  a  knihy,  veškerý
majetek a výzdobu  chrání  a neničí 

 vytváření návyku zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami
apod. Všechny prostory udržují zaměstnanci, děti a rodiče v čistotě a pořádku

 dobrý mravní vzor okolí a zacházení s majetkem školy
 podpora tohoto úsilí ze strany rodičů – důslednost, všímavost, příklad 
      předměty a vybavení, které potřebují opravit či vyměnit, hlásí děti,    
      zaměstnanci a rodiče ředitelce školy, která zajistí nápravu.
 Ztráty věcí hlásí děti a rodiče neprodleně učitelce.
 Děti jsou vedeny k šetření veškeré energie a vody.

MY DŮVĚŘUJEME VÁM,  VY DŮVĚŘUJETE NÁM.

Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a
přátelství.

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2007

V Brně dne 11.5..2007
                                                                                 

Upraven 29.8.2013  

                                                                       Mgr. Šárka Pantůčková
                                                                                   ředitelka mateřské školy
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Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen se školním 
řádem Mateřské školy, Brno, Bosonožská 4, a že se jím budu 
řídit po celou dobu docházky svého dítěte do této MŠ.
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