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 Ředitel Základní školy a mateřské školy Pustiměř, okr. Vyškov, v souladu § 30 odst.3, 

 zákona č 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

 / dále jen " Školský zákon " /vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné  

 vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních 

 podmínek uplatněných v MŠ Pustiměř. 



 

 

  

 

 

  Čl. I 

   Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 
 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy 

     a vzdělávání a školní vzdělávací program. 
 

 1.1.Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání / dále jen vzdělávání / 

       - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 

       - podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 

       - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte 

       - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte 

       - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 

       - napomáhá vyrovnat nerovnosti rozvoje dětí před jejich vstupem do základního 

         vzdělávání 

       - zajišťuje péči dětem se špatnou výslovností 

 

 1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání 

         podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole. ŠVP PV je zveřejněn 

         na přístupném místě ve škole - na informační nástěnce školy. 

 

 1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola podporuje v souladu 

        se zásadami uvedenými v § 2 odst.1 školského zákona 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. 

 

 2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole. 

 
 2.1. Každé přijaté dítě / dále jen dítě / má právo: 

      - na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního 

        řádu, zaručující optimální rozvoj schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

      - na zajištění  činností poskytovaných školským zařízením v rozsahu stanoveném 

        ve školském zákoně 

      - na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole 

 

 2.2 Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních  

       lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 

 

 2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto 

        školního řádu. 

 

              2.4. Dodržování pravidel ve třídě, které si děti sami vytvořily, dodržování bezpečnostních  

                     pravidel - poučení dětí o bezpečném chování v MŠ (viz. třídní kniha).  

 

  

  

 



 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí. 

 
 3.1. Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé / dále jen "zákonní zástupci "/ 

        mají právo: 

        - na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí 

        - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných 

 

          záležitostí vzdělávání dětí 

        - na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení 

          v záležitostech  týkajících se vzdělávání dětí 

 

 3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti  

        k jejich výkonu jsou uvedeny v článku II. " Upřesnění výkonu práv a povinností 

        zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných  

        zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy " tohoto školního řádu. 

 

 

 4. Povinnosti zákonných zástupců. 

 
 4.1. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni: 

      - zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy 

        bylo vhodně a čistě upraveno 

      - na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných 

        otázek týkajících se vzdělávání dítěte 

      - informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích  

           dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh                    

        vzdělávání dítěte 

      - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte 

      - oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně 

         pro vedení školní matriky 

      - ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné 

 

 4.2. Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají  

        z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 

  

 4.3, Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí  

        a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v čl. II " Upřesnění výkonu práv 

        a povinnosti zákonných zástupců dětí při vzdělávání a pravidla vzájemných vztahů 

        zákonných zástupců  s pedagogickými pracovníky mateřské školy. 

      

  

  

 5. Povinné předškolní vzděláváním 

  

 

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

          který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku. 

   

 5.2. Dítě, pro které je vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole  

         ( Mateřská škola Pustiměř ), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou         

         mateřskou školu, nebo pro individuální vzdělávání dítěte. 



  

 5.3. Rozsah předškolního vzdělávání je stanoveno na 4 h. denně, a to od 8.00h. do 12.00h.. 

 

 5.4. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období            

         školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. 

          Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v             

          němž je vzděláváno. 

     

 5.5. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce, ředitel je oprávněn požadovat  

        doložení důvodu nepřítomnosti. 

        Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3          

        dnů ode dne výzvy. 

         V případě, že je dítě neomluvené, řeší neomluvenou absenci ředitel školy pohovorem, 

         na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující     

         absenci bude zasláno ředitelem školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte 

         na orgán sociálně- právní ochraně dětí. 

         Předem známá absence – písemná žádost zákonného zástupce dítěte, která bude    

         obsahovat: důvod uvolnění, časový rozsah uvolnění dítěte. 

        Nenadálá absence – telefonicky, po příchodu dítěte po nenadálé absenci do mateřské   

       školy zápis rodičů do omluvného listu  dítěte, který bude mít každé dítě pro které je 

         předškolní vzdělávání povinné. 

 

 

 

 

 

 6. Individuální vzdělávání 
 

 6.1. Zákonný zástupce dítěte pro které platí povinnost předškolního vzdělávání a chce toto 

       vzdělávání naplnit individuálním vzděláváním, je zákonný zástupce dítěte povinen           

      nahlásit tuto skutečnost 3 měsíce před zahájením školního roku. V průběhu školního 

       roku lze plnit povinnost individuálního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo toto    

      oznámení písemně doručeno do rukou ředitele MŠ. 

 

 6.2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

       - jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu, v případě cizince místo 

           pobytu dítěte 

         -  uvedené období ve kterém má být dítě vzděláváno 

         - důvody pro individuální vzdělávání dítěte 
  

 6.3. Ředitel mateřské školy doporučí oblasti zákonnému zástupci dítěte které je     

        individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. 

 

 

 6.4. Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob a termíny    

        ověření, a to v období 3-4 měsíce od začátku školního roku.   

  

 6.5. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

  

 6.6. Ředitel ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil 

       účast na ověření,a to ani v náhradním termínu. 

  



 6.7. Výdaje spojené s individuálním vzdělávání dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s    

        vyjímkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do 

        níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání 

   

 

 

 

   

  

 7. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 
 

 Naše mateřská škola respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, a proto realizuje 

 podpůrná opatření pro děti se SVP. Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, a to podle 

 pedagogické, organizační a finanční náročnosti. 

 1. stupeň – uplatňuje škola sama bez doporučení ŠPZ ( školské poradenské 

 zařízení)pomocí vypracování PLPP ( plán pedagogické podpory).  Podpůrná opatření 

 2 až 5 stupeň se uplatňuje na základě doporučení ŠPZ. 

 

 

 7.1. Pravidla, průběh tvorby, realizace a hodnocení PLPP a IVP 

 - zvolení pedagogické pracovníka, který koordinuje poskytování podpůrných opatření 

 - za tvorbu a realizaci IVP a PLPP zodpovídají p.uč. třídy, kterou dítě se SVP navštěvuje 

 - úzká spolupráce s rodiči 

 - spolupráce s odborníky ŠPZ 

 - vytvoření podmínek vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením 

  

 7.2.Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 - uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

 organizaci činností 

 - realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí 

 - snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy  

 - přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření 

 

 

 8. Vzdělávání dětí nadaných 

  

  

 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

 podmínky co k největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na individuální mo

 možnosti. To platí i v plné míře o  vzdělávání dětí nadaných. 

 Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu 

 nadání podle individuálně vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1 – 4 stupně podpory.  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 



  Čl. II. 

 

  

 Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při  

 vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců 

                      s  pracovníky mateřské školy. 

 

 9. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu 

                                      jeho stravování. 

 

 9.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka školy ve spolupráci  

        s vedoucí školní jídelny po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky 

         dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole 

        a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování 

       po dobu pobytu v mateřské škole. 

 

 9.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek,  

        je nutno tuto změnu dohodnout s vedoucí učitelkou mateřské školy. 

 

 

                  10. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců  

     ke  vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení  

                                      jejich vzdělávání. 
 

  10.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy / lze domluvit 

        pro zákonné zástupce dítěte příhodnou dobu příchodu s ped. zaměstnancem MŠ / 

        předávají po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě mateřské 

        školy. Je nepřípustné, aby děti docházely, nebo odcházely bez doprovodu rodičů, 

        nebo jiné pověřené osoby. 

 

            10.2. Zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického 

        pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, na zahradě a to v době určené  

        mateřskou školou přebírání dítěte zákonnými zástupci. / lze domluvit pro zákonné 

        zástupce dítěte příhodnou dobu odchodu dítěte z mateřské školy./ 

 

            10.3. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu / osobu starší 18 let/ pro jeho    

        přebírání a předávání  při vzdělávání v mateřské škole.  

        Vystavené písemné pověření podepsané zákonným  zástupcem dítěte vedoucí učitelce 

        mateřské školy. 

        

 

           10.4. Dítě nebude předané zákonnému zástupci a jím pověřené osoby pokud bude pod    

       vlivem omamných látek. Pokud tato situace nastane, budeme se snažit kontaktovat         

      zákonného zástupce a ostatní pověřené osoby k vyzvedávání dětí z MŠ, potom   

       následuje odbor sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

             

 

 



  11. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí 

        o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích. 
 

 

            11.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, záměrech, formách a obsahu  

        vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole 

        ve ŠVP, který je volně přístupný na informační nástěnce mateřské školy. 

 

             11.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku při předávání 

        / přebírání / dítěte informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost, 

        o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

 

            11.3  Vedoucí učitelka svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dítěte 

        informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí  

         vzdělávání dítěte. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka 

         rodičů. 

 

            11.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkou mateřské školy vykonávající 

        pedagogickou činnost v mateřské škole / ředitelem ZŠ a MŠ / individuální pohovor, 

        na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání 

        dítěte. 

 

            11.5. Ředitel školy, nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost 

        v mateřské škole, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonného zástupce, aby se 

        osobně dostavil k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

  

 

 12. Informování zákonných zástupců dítěte o mimořádných školních  

                 a mimoškolních akcích. 

 

 

          12.1. Pokud škola pořádá a organizuje školní a mimoškolní akce pro děti, informuje 

        v dostatečném předstihu zákonné zástupce dítěte písemným upozorněním 

        na viditelném místě. 

 

 

 

             13. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci 

      z každodenního vzdělávání a způsob informování o jeho zdravotním stavu. 

 

 

          13.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte 

        při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu 

        a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu. 

 

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

        účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce mateřské škole a to  

        včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení je  

        možné i telefonicky, a to do 8h. z důvodu odhlášení obědu. 



  

            13.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje 

        zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných 

        menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho 

        činnosti při vzdělávání. 

 

 

 14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném 

        styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími 

         do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci. 

 
 14.1. Dodržování hygieny a čistoty budovy mateřské školy: 

          - při vchodu do budovy si čistí obuv 

          - při vstupu do třídy se vždy zouvají 

          - oznamují pedagogickým pracovníkům výskyt  infekčních onemocnění dítěte 

            i v rodině 

          - nevodí do budovy mateřské školy zvířata 

           - kočárky nechávají v přední chodbě budovy mateřské školy 

 

 14.2. Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: 

          - dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní denní 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 ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla 

             slušnosti a vzájemné ohleduplnosti 

 

                                                           

   

  ČL.III. 

  

 

 

 Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte 

                                  v mateřské škole. 

 

 15. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 
 15.1. Ředitel školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem kriteria pro přijetí dítěte 

          do mateřské školy, dále místo , termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte 

          k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. 

 

 15.2. Na základě žádosti zákonného zástupce dítěte vydává ředitel školy Rozhodnutí 

          o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 15.3. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat  

          se zákonnými zástupci zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 

          3 měsíce. 

 

 15.4. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni řádně vyplnit evidenční list a předat vedoucí 



          učitelce. 

  

 15.5. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní 

          podmínky mateřské školy.  

  

 15.6.  Děti přijaté na omezenou docházku na 4 h. denně se mohou na jedno místo v MŠ 

            přijmout dvě, a to na střídavou docházku. / dopolední  a odpolední/ 

 

  

   

 

 16. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské 

            školy ze strany zákonných zástupců. 

 
 16.1. V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují 

           pravidla v bodě 10. tohoto školního řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení 

           vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu školy. 

 

 

  

 17. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání. 

 
 17.1. Ředitel školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě 

          neúčastnilo vzdělávání delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem 

          podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1. a  9.2. tohoto školního řádu. 

 

 

 18. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době. 

 
 18.1. Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební 

          doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební 

          doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel školy rozhodnout 

          o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 
  

 19. Ukončení  vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za školní stravování. 

 

 19.1. V případě, že zákonní zástupci nehradí úplatu za školní stravování, může ředitel  

           školy rozhodnout o ukončení vzdělávání v mateřské škole z důvodu nehrazení 

           stanovené úplaty. 

 

                                               ČL. IV. 

 

                      Provoz a vnitřní režim  mateřské školy. 

 20. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole. 

  
 MŠ č.p. 166 - budova je od 6.30.h. do 8.00h. otevřena, v tuto dobu dohlíží na pohyb osob v 

 MŠ školnice, do 12.00 je budova uzamčena. MŠ č.p. 85 – vstup do budovy zajištěn  

 elektronicky. 

 



 20.1. Mateřská škola má 4třídy s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 

          dětí od 6.30 - 16.15 hod.. Třídy jsou věkově smíšené. 

  

 20.2. V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem provoz 

           mateřské školy omezit, nebo přerušit a to zejména z důvodu čerpání řádné dovolené 

           pedagogických pracovníků, stavebních úprav, předpokládaný nízký počet dětí 

           v tomto období apod. Rozsah omezení oznámí ředitel školy zákonným zástupcům 

           dětí 2 měsíce předem. 

 

 20.3. Provoz může být omezen i v jiném období, např. vánoční svátky - opět budou  

          zákonní zástupci dětí včas informováni. 

 

  

 21. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí v mateřské škole. 

 

 21.1. Denní režim - viz. příloha 

 

 

 21.2. V případě, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání: 

          - MŠ projedná otázku onemocnění se zákonnými zástupci 

          - zákonní zástupci předloží odborné vyjádření lékaře  

          - zákonní zástupci předloží písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany MŠ 

          - MŠ ve spolupráci se zákonnými zástupci zajistí odborné proškolení zaměstnanců 

                         v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči 

          - projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové   

         komplikace, které vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním   

           ZZS 

  

 21.3. Mateřská škola nezodpovídá za cenné předměty, které si děti přinesou.         

          Doporučujeme, aby děti nenosily zlaté přívěsky, či jiné šperky, cenné hračky, mobily 

           a podobně drahé předměty. 

 

 21.4. Mateřská škola nemá podmínky na uskladnění kol dětí, nebo dospělých osob. 

  

 

 21.5. Je nepřípustné nosit do mateřské školy jídlo z domova, vyjma na doporučení lékaře. 

 

 

  

 22. Změna režimu. 

 

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

          školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních představení 

          pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 

 

 

 23. Stravovací režim. 

 

 23.1. Jídlo pro Mateřskou školu č.p.166 se dováží ze školní jídelny při ZŠ, děti z Mateřské 

          školy č.p. 85 mají jídelnu ve stávající budově - školní jídelna ZŠ.  



 

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

          dopolední přesnídávku i odpolední svačinu. / v době jejího výdeje /. V době nemoci 

          dítěte je možno oběd odnést v jídlo nosiči pouze první den nemoci. 

 

 23.3.  8:30 - 9:10 podávání dopolední svačiny 

         11:30 -12:30 oběd 

         14:00 -14:30 podávání odpolední svačiny 

 

 23.4. V rámci pitného režimu mají děti po dobu celého pobytu v mateřské škole k dispozici 

           nápoje - čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, které jsou připravovány podle zásad 

           zdravé výživy. Děti mohou využít nápoje během celého dne v samoobslužném 

           režimu, podle vlastního pocitu žízně. Děti mají každý svůj vlastní hrníček. 

 Upozornění - v době školních prázdnin se závazně přihlášeným dětem / strávníkům / 

 stravné nevrací. 

 

 

   

  ČL.V. 

 

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

     před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

                             nepřátelství nebo násilí. 

 

 24. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání. 

 
 24.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník 

          převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je 

          pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

 

 24.2. K zajištění bezpečnosti při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na 

          jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimka je  nejvýše  

          28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje. 

 

 24.3. Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí  

          v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat další  

          pedagogický pracovník, nebo jiná zletilá osoba, která je způsobilá právním 

          úkonům a která je v pracovním vztahu s mateřskou školou. 

 

 24.3. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, 

          pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby  

          podezření, že dítě není zdravé / i obyčejná rýma /, požádat zákonného zástupce 

          o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení 

          od ošetřujícího lékaře. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních 

          dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do mateřské školy 

          nepřijmout. 

 

  

 24.4. Při nástupu dítěte  ke vzdělávání do mateřské školy po jeho závažnějším 

          infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení 



          od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit do kolektivu dětí. 

 

 

  

 

 

 25. Zásady bezpečnosti. 

  
 25.1. Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 

          - kde není chodník nebo jeli neschůdný, chodí se po levé krajnici, jeli také neschůdná 

            chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky 

          - některé z dětí mají oblečeny reflexní vesty 

          - přecházení vozovky jinde než na vyznačených přechodech je povoleno pouze  

            dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický dozor je přesvědčen o bezpečném 

            přechodu skupiny 

 

 25.2. Pobyt dětí v přírodě 

          - využívají pouze známá bezpečná místa 

          - kontrola prostoru a odstranění nebezpečných věcí / sklo, plechy, ostré předměty../ 

          - vymezení prostranství ke hře 

 

 25.3. Rozdělávání ohně 

          - pouze na místech určených pro rozdělávání ohně 

          - pedagogický dozor zajišťuje, aby se děti pohybovaly bezpečně 

          - v blízkosti musí být dostatečný zdroj vody, nebo odpovídající hasičský přístroj 

          - po ukončení akce pedagogický dohled řádně oheň uhasí 

 

 25.4. Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

          - před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, nebo 

            tělocvičně ZŠ nebo ve venkovních prostorách škol, kontrolují pedagogičtí 

            pracovníci školy zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny,  

            odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití  

            tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. 

          - pedagogičtí pracovníci dále dbají,aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené 

            věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním  

            schopnostem jednotlivých dětí. 

 

 25.5. Pracovní a výtvarné činnosti 

          - při aktivitách rozvíjející zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 

            použít nástroje, které by děti mohly zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., 

            vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod  

            dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené 

            / nůžky nesmí mít ostré hroty apod. / 

             

            

 26. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy  

            diskriminace, nepřátelství, nebo násilí. 

 
 26.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně 

          vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob  

          života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou pro děti nenásilnou formou 



          a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice 

          seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální 

          závislosti / počítače, televize, video / patologické hráčství / gamblérství /,  

          vandalismus, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována  

          pozitiva zdravého životního stylu. 

 

 

        

  

 26.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

           pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním  

           kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi ve třídním kolektivu  

           s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve  

           spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských  

            zařízení. 

 
 26.3. Důležitým prvkem v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 

          mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi   

          pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

 

 

   

  ČL.VI 

 

                      Zacházení s majetkem mateřské školy. 

 

 

 27. Chovní dětí při zacházení s majetkem mateřské školy. 

 

  
 27.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí 

          pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími 

           vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. 

 

 

 

 

 28. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem 

       mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole. 
   

 28.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 

          dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému 

          pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě 

          přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy  

          týkajícího se vzdělávání dítěte. 
 
 28.2. 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 pedagogickému pracovníkovi školy. 
 



 Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze 

 písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeny všichni 

 zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.  
 

  

 V Pustiměři dne: 

  

 Přílohy: - směrnice úhrada úplaty za předškolní vzdělávání    - kriteria pro přijímání dětí do 

                mateřské školy 

                

 


