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Čl. I 

Úvodní ustanovení 
 

 Školní řád školy je zpracován na základě § 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
 

 
 
Provoz školy upravují zejména tyto předpisy: 

 
 
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) 
 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

 
  Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
 
 Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Vnitřní řád školní jídelny 
 
 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  
 
 

 
 
 

Cíle předškolního vzdělávání 
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.  

 
 
 
 

http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=3958
http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=3958
http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=4210
http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=4498
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Čl. II 
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí  

a jejich zákonných zástupců ve škole 
 

 

1. Práva dětí 
 
Dítě má právo: 

 aby mu byla ve škole poskytována ochrana (respektována potřeba jídla, oblečení, místa 
k životu, ochrana před situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),  

 

 být respektováno jako jedinec (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na 
přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny), 

  

 na emočně kladné prostředí ve škole, založené na vzájemné empatii mezi dítětem a 
zaměstnanci školy, 

 

 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji 
identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby 
respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své 
schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí), 

 

 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován 
na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).  

 
 

2. Práva zákonných zástupců dětí 
 
Zákonný zástupce dítěte má právo: 

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

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole, konzultovat výchovné 
i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, 

 právo na poradenskou pomoc, 

 právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, 

 po dohodě s učitelkou být přítomen vzdělávacím činnostem ve třídě, 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení ŠVP PV,  

 projevit jakékoli připomínky k provozu školy učitelce nebo ředitelce školy.  
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3. Povinné předškolní vzdělávání 
 

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,  
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.  
(Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.) 

 

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 
a to v rozsahu 4 hodin denně. 
 
Začátek 4-hodinové denní povinné docházky se stanovuje na 8:20 hod. 

 

 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 
prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách v souladu 
s vyhláškou o organizaci příslušného školního roku (u jarních prázdnin s platností pro okres 
Zlín). 

 
(Podmínky pro uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání jejich 
neúčasti jsou stanoveny v čl. VII.) 

 
Jiné plnění povinného předškolního vzdělávání: 
 
Individuální vzdělávání  

 
 Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte  

do mateřské školy. 
 

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání formou 
individuálního vzdělávání je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské 
školy 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. 

 

 Ředitelka 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 (RVP PV). Mateřská škola ověří osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci 
další postup při vzdělávání.  

 

 Termín ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV je 
stanoven na 3. - 4. měsíc od začátku školního roku. (Pozn. Konkrétní termín včetně 
náhradního termínu bude stanoven individuálně po dohodě se zákonným zástupcem). 

 

 Způsob ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV bude 
probíhat formou ústního pohovoru s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.  
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 Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 
nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 
dle RVP PV, a to ani v náhradním termínu. 

 
 

4.  Evidence dítěte ve škole 

 

 Ve škole je vedena školní matrika mateřské školy, která obsahuje následující údaje: jméno 
a příjmení dítěte, rodné číslo, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, 
datum zahájení vzdělávání a průběh vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění dítěte, 
údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, 
údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.  
Dále obsahuje jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu  
pro doručování písemností, kontakt na zákonného zástupce – telefon. Součástí školní 
matriky je prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte (ke dni nástupu dítěte 
do školy). 
 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen nahlásit ve škole každou změnu v údajích potřebných 
pro vedení školní matriky mateřské školy. Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se 
provádí neprodleně po rozhodné události. 

  

 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.  

 
 
Při vedení dokumentace a zpracování osobních údajů bude mateřská škola nakládat výhradně 
s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 

 
5. Úplata za předškolní vzdělávání 

 
 

 Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") tvoří základní 
částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní 
částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního 
roku.  

 

 Základní částka pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku je 
stanovena pro všechny děti mateřské škole v celodenním provozu ve stejné výši  
(viz „Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“). 
 

 Úplatu je povinen hradit zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje školu, mimo 
zákonného zástupce, jehož dítě plní povinnou předškolní docházku do mateřské školy.  
 

 Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, 
nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. 
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 Zákonný zástupce dítěte, kterého se týká příslušné osvobození od úplaty, může podat  
ve škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáže tuto skutečnost každý 
měsíc do 15. dne příslušného měsíce potvrzením o přiznání sociálního příplatku. 

 

 O osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy. 
 

 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního 
měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost 
úplaty.  

 
 

6. Stravování a úplata za školní stravování 
 
 Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata za školní stravování se 

řídí Vnitřním řádem školní jídelny.  
 

 Ve školní jídelně je vedena školní matrika školní jídelny, která obsahuje tyto údaje: jméno 
a příjmení dítěte, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství, místo 
trvalého pobytu dítěte. Dále obsahuje jméno a příjmení, trvalý pobyt zákonných zástupců 
telefon, adresu pro doručování písemností. Součástí jsou dále údaje o zdravotních obtížích 
dítěte, které by mohly mít vliv na poskytování školního stravování. 
 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen nahlásit ve škole každou změnu v údajích potřebných 
pro vedení školní matriky školní jídelny.  

 

 Školní stravování ve školní jídelně je poskytováno za úplatu, která je určena výší finančního 
normativu pro nákup potravin.  

 

 Zákonný zástupce je povinen platit úplatu za školní stravování. Úplata za příslušný 
kalendářní měsíc je splatná zpětně nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního 
měsíce, pokud se zákonný zástupce dítěte nedohodne s ředitelkou školy na jiném termínu 
úhrady úplaty. 

 

 
Forma splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání a úplaty za školní stravování 
Úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování lze uhradit těmito způsoby: 
 inkasním příkazem z bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu mateřské školy  

(na základě uzavřené smlouvy o inkasu mezi mateřskou školou a zákonným zástupcem), 
 výjimečně po dohodě se zákonným zástupcem: 

- platebním příkazem zákonného zástupce přímo na bankovní účet mateřské školy 
- platbou poštovní poukázkou typu A ve prospěch bankovního účtu mateřské školy 
- hotovostní platbou do pokladny mateřské školy (příjmovým dokladem). 

č. účtu školy:  1422636329/0800  
    Variabilní symbol: specifický kód přidělený dítěti 
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7. Informace o ukončení předškolního vzdělávání 
 

 Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

 
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny, 
  
b)   zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,  

 
b) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení,  
 
c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za 

školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. 
 
 

Upozornění!  Dle § 35, odst. 2, školského zákona, rozhodnout o ukončení předškolního 
vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné 
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Čl. III 
Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů  

se zaměstnanci ve škole 
 

      1. Obecné zásady vzájemných vztahů 
 
 Ve škole je respektována zásada vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 

solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 
 

 Zákonný zástupce je informován učitelkami o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, 
případně o problémech, které vznikly v průběhu vzdělávání dítěte ve škole. 

 

 Zákonný zástupce dítěte může požádat o konzultační schůzku s ředitelkou a učitelkami 
školy, rovněž ředitelka i učitelky mohou iniciovat konzultační schůzku se zákonným 
zástupcem dítěte. 

 

 V zájmu zlepšení vzájemných vztahů a zlepšení prostředí školy může zákonný zástupce 
dítěte upozornit ředitelku, učitelky, případně ostatní nepedagogické pracovníky školy,  
na vzniklý problém v oblasti vzájemných vztahů, případně konkrétní nedostatek týkající se 
materiálního prostředí školy. 

 

 
     2. Práva pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci ve škole mají právo: 

- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména  
na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo jejich 
zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 
pracovníkem ve škole,  
 

- na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti, 
 

- na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací a výchovné 
činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

 

- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
 

 

 

      3. Povinnosti pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci ve škole mají povinnost: 

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  
- chránit a respektovat práva dítěte,  
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- chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování  
ve škole,  

- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima  
ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,  

- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace 
 o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,  

- poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou  
a vzděláváním.  

 
  

4. Informace pro zákonného zástupce související s docházkou dítěte  
do školy 

  

 Učitelka školy odpovídá za dítě od doby, kdy převezme dítě od zákonného zástupce nebo 
jím pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 
Předávat dítě pověřené osobě lze pouze na základě písemného pověření zákonného 
zástupce dítěte, a to na předepsaném formuláři školy, který je k dispozici  
ve škole, případně na webových stránkách školy. 
 

 Zákonný zástupce je povinen předávat dítě do školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční 
onemocnění, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ohlásí škole. 

 

 Zákonný zástupce informuje při předávání dítěte učitelku o případných zdravotních 
obtížích z předchozího dne (případně z průběhu noci či rána). V případě zjevného 
nepříznivého zdravotního stavu dítěte v době přebírání dítěte od zákonného zástupce je 
učitelka školy oprávněna nepřevzít dítě do školy a vyzvat zákonného zástupce k zajištění 
zdravotní péče o dítě.  

 

 Škola má povinnost dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, 
zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. 

 

 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve škole (teplota, zvracení, bolesti břicha  
a jiné závažné zdravotní problémy) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k 
zajištění zdravotní péče o dítě. 

 

 Při návratu dítěte po jeho nemoci do školy si může učitelka v případě podezření  
na pokračující onemocnění dítěte vyžádat od jeho zákonného zástupce písemné potvrzení 
od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být přijato do kolektivu ostatních dětí.  

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen vybavit dítě ve škole vhodným oblečením a obuví, 
které dítěti zajistí bezpečný a pohodlný pohyb při přesunech po budově školy, při hře a  
při jiných výchovných a vzdělávacích činnostech v prostorách školy a při pobytu venku  
na školní zahradě, na vycházkách, na výletech apod. 
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 Všechny děti ve škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte  
ve škole a při akcích školou organizovaných.  
 

 Informace o připravovaných akcích školy jsou vždy včas oznámeny na informačních 
nástěnkách ve vstupním prostoru školy a v šatně dětí a rovněž na webových stránkách 
školy.  

 

 Škola nepřebírá odpovědnost za předměty, které si děti přinesou do školy (hračky, šperky, 
kola, zimní boby, apod.), které nejsou součástí povinné výbavy dítěte ve škole. 

 

 Ze strany zákonného zástupce je nutné vyhodnotit, zda předměty (hračky, šperky), které 
si dítě přinese do školy, jsou pro dítě bezpečné a vhodné a zda jimi dítě nemůže ohrozit 
bezpečnost svou i bezpečnost a zdraví ostatních dětí (ostré, špičaté předměty, drobné 
tvary, apod.). V případě porušení tohoto pravidla se učitelce školy vyhrazuje právo odebrat 
dítěti tyto předměty do úschovy a následně je předat jeho zákonnému zástupci  
při odchodu dítěte ze školy.  

 

 Při podávání jídla, a to zejména oběda, je zákonnému zástupci omezen volný vstup  
do prostor třídy, která slouží zároveň jako školní jídelna, kde je dětem jídlo podáváno. 
 

 Pedagogičtí pracovníci školy nejsou kompetentní k podávání jakýchkoliv léků a léčebných 
přípravků dítěti, které byly dítěti naordinovány v rámci jeho domácí léčby. Výjimku tvoří 
pouze léky zabezpečující okamžitou první pomoc při akutním ohrožení zdravotního stavu 
dítěte, např. při alergických onemocněních dítěte a jiných onemocněních, o kterých byla 
předem škola informována zákonným zástupcem, a to na základě lékařského potvrzení 
vystaveného pediatrem nebo příslušným odborným lékařem.  

 

 Zákonný zástupce (příp. jím pověřená osoba) je povinen před předáním dítěte učitelce  
ve třídě a taktéž po převzetí dítěte od učitelky dbát o bezpečnost dítěte v prostorách školy 
a v přilehlém areálu školy. 

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen dodržovat při pohybu v budově i přilehlém areálu školy 
obecné zásady hygieny a ochrany majetku školy.  

 

 Po převzetí dítěte od učitelky zákonný zástupce s dítětem neprodleně opustí areál školy. 
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Čl. IV 
Provoz a vnitřní režim školy 

 

 

1. Podrobnosti k provozu a organizaci režimu školy 
 

Provoz mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin 

 

 Ve škole jsou zřízeny 2 třídy s celodenním provozem, ve kterých jsou zařazeny 
děti  různého věku: 

 I.třída  „Sluníčka“   -  25 dětí 
 II.třída  „Motýlci“   -  25 dětí 

  

 Ve škole je stanoven Režim dne: 
      
      6:30 – 10:00 

 předávání dětí zákonným zástupcem do MŠ (průběžně do 8:30) 
 podávání přesnídávky - I. část  (průběžně 7:40 – 8:30)  
 spontánní aktivity dětí          
 řízené aktivity dětí v rámci TVP PV - návaznost na ŠVP PV 

(individuální, skupinové a frontální vzdělávací činnosti) 
 podávání přesnídávky - II. část  (9:45 – 10:00) 

 
     10:00 – 12:00         

 příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku  
(vycházka do okolí MŠ, pobyt na školní zahradě) 

     12:00  -  12:20         
 podávání oběda 

 
     12:20  -  14:20  

 osobní hygiena dětí po obědě 
 odpolední odpočinek (spánek dětí) 
 náhradní odpočinkové aktivity (předškoláci) 
 

     14:20  -  16:30        
 podávání svačiny: 14:20 – 14:35 
 spontánní aktivity dětí 
 řízené aktivity dětí v rámci TVP PV 
 předávání dětí zákonnému zástupci (průběžně od 14:35 do 16:30)                                
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Organizační zajištění režimu dne: 
 

o 6:30 – předávání dětí jejich zákonnými zástupci učitelce do třídy školy. Příchozí děti 
jsou soustřeďovány zpravidla ve II. třídě „Motýlků“, o děti pečuje do 7:40 hod jedna 
učitelka. Po příchodu druhé učitelky v 7:40 hod, se děti rozdělují do svých tříd. 

o Po rozdělení dětí do tříd je od 7:40 do 8:30 průběžně podávána přesnídávka  
(I. část). V obou třídách probíhají spontánní a řízené aktivity dle TVP PV v návaznosti 
na ŠVP PV.  

o Od 9:45 do 10:00 je dětem podávána přesnídávka (II. část) 
o Od 10:00 probíhá příprava na pobyt venku a pobyt venku – při oblékání dětí v šatně 

pomáhá učitelkám školnice. Pobyt venku probíhá jednak formou pobytu dětí na 
školní zahradě, kde probíhají spontánní případně řízené aktivity dětí anebo formou 
tematické vycházky do okolí školy. 

o Po návratu z pobytu venku je dětem podáváno hlavní jídlo – oběd (12:00 – 12:20). 
Děti obědvají ve svých třídách.  

o Po ukončení oběda následuje osobní hygiena před spánkem – děti si čistí zuby. 
o Organizace odpoledního odpočinku. Děti - předškoláci se soustředí do I. třídy 

„Sluníček“. Nepřevlékají se do pyžamek, ale odpočívají, např. při poslechu pohádky, 
na molitanové podložce. Po krátkém odpočinku probíhají náhradní odpočinkové 
aktivity pro předškoláky (realizace vzdělávacích projektů pro předškoláky). Ostatní 
mladší děti spí, případně odpočívají na lehátkách ve II. třídě „Motýlků“. 

o Po odpoledním odpočinku a náhradních odpočinkových aktivitách (14:20) se děti 
rozdělují opět do svých tříd, kde je dětem podávána svačina. Následují spontánní a 
řízené aktivity v návaznosti na TVP PV. Od 15:30 hodin dochází ke sloučení dětí 
obou tříd do jedné třídy „Sluníček“. 

o Odchod dětí ze školy probíhá průběžně od 14:35 do 16:30 hodin předáváním dětí 
učitelkou školy jejich zákonným zástupcům, případně jimi pověřeným osobám. 
 

 

     2.    Organizace vzdělávání mimo budovu školy 
 
 Vzdělávání mimo budovu školy probíhá nejčastěji formou vycházek do okolí školy, které 

probíhají v době pobytu venku. 

 
 Dále je předškolní vzdělávání realizováno v prostorách jiných vzdělávacích a státních 

institucí, se kterými škola spolupracuje. Jedná se zejména o návštěvy dětí v základní škole, 
v základní umělecké škole, účast dětí na akcích pořádaných zřizovatelem školy, účast na 
přehlídkách mateřských škol a sportovních soutěžích škol. Vzdělávání dětí probíhá také 
formou návštěv v různých kulturních institucích, např. návštěvy muzea, knihovny, divadla, 
kina. Děti se účastní plaveckého výcviku v Městských lázních pořádaného Plaveckou školou 
Zlín.  

 

 Škola organizuje exkurze a školní výlety. 
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 Vzdělávání dětí mimo budovu školy probíhá pod dohledem učitelek školy a za podmínek 
pro zajištění bezpečnosti dětí stanovených ve Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí. 

 
 

     3. Informace související s provozem a vnitřním režimem školy 

 
 Zákonný zástupce je povinen dodržovat denní dobu provozu školy. 

 
 Zákonný zástupce vchází do školy hlavním vchodem, který je monitorován kamerovým 

systémem s napojením na monitory, které jsou umístěny v obou třídách školy. Vstupní 
dveře jsou zabezpečeny elektronickým otevíráním dveří ovládaným ze tříd (zákonný 
zástupce použije zvonek). 

 

 Pomocí kamerového systému a systému elektronického otevírání dveří s využitím 
domácího telefonu je monitorován a eliminován případný vstup cizích osob do prostoru 
školy. 

 

 V případě, že si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nepřevezme dítě  
ze školy v řádné provozní době, je zákonný zástupce bezprostředně po ukončení provozní 
doby školy vyzván telefonicky k převzetí dítěte. V případě opakovaného nenavázání 
kontaktu se zákonným zástupcem a také v případě, že zákonný zástupce opakovaně 
nereaguje na výzvu k vyzvednutí dítěte ze školy, je učitelka školy povinna informovat  
o této skutečnosti Městskou policii, která dále řeší situaci s Oddělením sociálně - právní 
ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína.  

 

 Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouření včetně zákazu používání 
elektronických cigaret. Dále je zakázáno používat alkohol a jiné návykové látky. 

 
 

4. Informace o omezení nebo přerušení provozu školy 
 
 Provoz školy lze přerušit v měsíci červenci nebo srpnu popřípadě v obou měsících. Rozsah 

omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem statutárním 
městem Zlínem. Ředitelka zároveň projedná ve spolupráci s řediteli jiných mateřských škol 
ve Zlíně, a to v okruhu mateřských škol, které jsou určeny zřizovatelem školy, možnosti a 
podmínky předškolního vzdělávání dětí naší mateřské školy v těchto mateřských školách 
po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu 
zveřejní ředitelka školy na informační nástěnce pro rodiče ve škole nejméně 2 měsíce před 
omezením nebo přerušením provozu a zároveň zveřejní výsledky projednání o možnosti 
umístění dítěte do těchto mateřských škol ve Zlíně po dobu omezení nebo přerušení 
provozu.  
Pozn. Náhradní umístění dítěte v jiné mateřské škole si zajišťují zákonní zástupci sami po 
předchozím projednání s ředitelkou příslušné mateřské školy, a to na základě řádně podané 
žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v náhradní mateřské škole. 
  



Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace 
Školní řád 

 

 14 

 Provoz školy lze omezit nebo přerušit ze závažných provozních důvodů po projednání  
se zřizovatelem i v jiných měsících školního roku. Informaci o omezení nebo přerušení 
provozu oznámí ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu 
rozhodne, a to zveřejněním na informační nástěnce pro rodiče ve škole, případně 
oznámením na webových stránkách školy. 

 
 

Čl. V 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

1. Podrobnosti k zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
 

 Škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného 
zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému 
zástupci nebo jím pověřené osobě.  

 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území školy je stanoven ředitelkou školy 
počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše a) 20 dětí nebo b) 12 dětí, 
v případě, že jsou zde zařazeny děti mladší 3 let.  
 

 Při zvýšení počtu dětí v případě ad a) o 8 dětí nebo v případě ad b) o max. o 11 dětí  
při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí 
v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí 
dalšího pedagogického pracovníka ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je 
způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu ke škole. 

 

 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka školy počet 
učitelek tak, aby byla zajištěna výchova, bezpečnost a ochrana zdraví dětí včetně dětí 
mladších tří let. 

 

 Při vzdělávání dětí dodržují učitelky školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa a vnitřní 
předpisy školy. Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy upozorňují a průběžně 
vyhodnocují případná rizika ohrožující bezpečnost a zdraví dětí a podnikají opatření 
k odstranění či minimalizaci rizik.  

 

 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled  
na bezpečnost dětí, dodržují učitelky i ostatní zaměstnanci školy následující zásady: 

 
a) při vycházkách do okolí MŠ 

 K vycházkám jsou využívány především předem stanovené známé a bezpečné 
trasy, kde je chodník pro chodce. 
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 Na vycházkách u dětí jdoucích ve skupině ve dvojicích za sebou jsou pro první a 
poslední dvojici používány reflexní vesty. Při přecházení vozovky používají učitelky 
výstražné terčíky pro zastavení vozidel v komunikaci. 

 Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí děti po levé krajnici, a kde není 
krajnice nebo je-li neschůdná, chodí co nejblíže při levém okraji vozovky, přičemž 
po krajnici nebo při okraji vozovky smějí jít nejvýše dvě děti vedle sebe.  
Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo 
v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít děti pouze za sebou.  
 

 Na vycházce na vymezeném prostranství určeném pro volný pohyb dětí se využívají 
pouze známá bezpečná místa, přičemž učitelky dbají to, aby děti neopustily 
vymezené prostranství. 

 
 Učitelky při pobytu dětí venku zkontrolují a posoudí prostor pro pohyb dětí 

z hlediska možných zjevných rizik ohrožujících bezpečnost dětí.  
 

b) při pohybových aktivitách v budově MŠ a na školní zahradě  

 Učitelky ve spolupráci se školnicí před cvičením dětí a dalšími pohybovými 
aktivitami, které probíhají ve třídách nebo při činnostech, které probíhají  
ve venkovních prostorech školy, kontrolují, zda jsou tyto prostory k uvedeným 
aktivitám dostatečně připraveny. Odstraňují všechny překážky, které by mohly vést 
ke zranění dítěte.  Před použitím tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho 
funkčnost a bezpečnost. 
 

 Učitelky při pohybu dětí na veškerém tělocvičném nářadí (v budově MŠ i na školní 
zahradě) dbají bezprostředně o jejich bezpečnost.  

 
 Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a 

podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním 
schopnostem jednotlivých dětí. 

 
c) při hře dětí s hračkami a stavebnicemi  

 
 Učitelky dbají na bezpečnost dětí při hře s hračkami a stavebnicemi různého druhu.  

Děti jsou průběžně seznamovány s pravidly bezpečného používání hraček. 
          

d) při pracovních a výtvarných činnostech 

 Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 
používat nástroje, vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti  
a výhradně pod dohledem učitelky.  
 

 Při vzniku úrazu dítěte ve škole a následně při evidenci, hlášení úrazu, záznamu úrazu 
postupuje škola v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a 
studentů, v platném znění. Platí, že při vzniku úrazu je poskytnuta dítěti neprodleně první 
pomoc. Drobné úrazy (škrábnutí, drobné odřeniny, apod.) jsou ošetřeny a oznámeny 
zákonnému zástupci při předávání dítěte. Závažnější úrazy, vyžadující lékařskou pomoc, 
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jsou neprodleně oznámeny zákonnému zástupci telefonicky. U vážných úrazů (případně 
jiných akutních stavů) je přivolána ihned záchranná lékařská pomoc. Veškeré úrazy dětí 
vzniklé ve škole jsou zaznamenány v Knize úrazů. 

 

 Ve škole je zakázáno používat při jakýchkoliv činnostech s dětmi otevřený oheň! 
 
 

2. Podrobnosti k zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  
mladších 3 let 

 
 Učitelky školy respektují při vzdělávání dětí mladších 3 let obecné principy pro zajištění 

bezpečí a ochrany zdraví dětí v prostředí školy. Tyto obecné principy vyplývají z vývojových 
zvláštností dětí mladších 3 let. Dále je ve škole brán zřetel na individuální potřebu 
konkrétního dítěte. 
 

 Děti mladší 3 let mohou využívat ke hře hračky určené pro věkovou kategorii do 3 let. 
 

 Děti mladší 3 let nemanipulují s nástroji a pomůckami, které by mohly ohrozit jejich 
bezpečnost. 

 
 Děti mladší 3 let využívají na školní zahradě jen ta tělovýchovná zařízení, která jsou určena 

pro jejich věkovou kategorii. 

 
 

3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí 

 

 

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 
působení na děti již od předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci 
Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou proto děti nenásilnou 
formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny pochopit a porozumět dané 
problematice. Děti 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 rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 
pracovníci školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech 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. 

 

 Důležitým prvkem prevence 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. 
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Čl. VI 
Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

 
 

 Děti jsou průběžně seznamovány učitelkami a ostatními zaměstnanci školy s pravidly 
šetrného zacházení s hračkami, nástroji a učebními pomůckami. 

 

 Problematika rozvíjení kladného vztahu k majetku školy je dětem zprostředkována 
také prostřednictvím tematických částí Školního vzdělávacího programu  
pro předškolní vzdělávání. 

 

 Děti jsou vedeny při pobytu ve škole k tomu, aby nepoškozovaly nábytek  
ve třídách, hygienická zařízení v umývárnách, skříňky na uložení věcí v šatně, 
nepoškozovaly svým působením vnitřní stěny ani vnější zdi školy, dveře, okna a 
podlahy ve všech prostorech školy. 

 
 Při pobytu na školní zahradě jsou děti učitelkami poučeny o pravidlech zacházení 

s vybavením školní zahrady ve smyslu nepoškozovat tělovýchovná zařízení a ostatní 
vybavení školní zahrady. 

 
 
 
 

Čl. VII 
Podmínky pro uvolňování a omlouvání dětí z předškolního 

vzdělávání 
 

1. Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním 
 

 V den, kdy dítě neplánovaně, např. z důvodu nemoci či jiného důvodu nepřijde  
do školy, zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost škole nejpozději do 8:00 hod, a to 
telefonicky na tel. č. 577 142 133. (Dále postupuje zák. zástupce dle následujících pokynů  
pro omlouvání dítěte). 

 

 Omlouvání dětí a uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání je požadováno 
písemnou formou, a to formou zápisu do omluvného listu, který je k dispozici ve  škole a 
na webových stránkách školy, a to: 

 
a)   předem, v případě, že je předem známa nepřítomnost dítěte ve vzdělávání, 
b) v průběhu nepřítomnosti dítěte, kdy zákonný zástupce osobně odevzdá v době jeho 

nepřítomnosti vyplněný omluvný list učitelce školy,  
c) po ukončení nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání ihned, příp. nejdéle do 3 dnů  

od výzvy odevzdá zákonný zástupce vyplněný omluvný list učitelce ve třídě. 
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„Omluvný list“ obsahuje tyto údaje:  
- jméno a příjmení dítěte, vymezení doby nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání, důvod 

nepřítomnosti, podpis zákonného zástupce. (V případě dlouhodobé nepřítomnosti 
dítěte z důvodu nemoci delší než jeden měsíc, bude požadováno doložení lékařského 
potvrzení) 

- datum a podpis učitelky školy, která omluvný list převzala 
 
Upozornění! Předem známá dlouhodobá nepřítomnost dítěte v povinném předškolním 
vzdělávání musí být předem konzultována s ředitelkou školy. 

 
 

2. Omlouvání ostatních dětí  
 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. 
Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. 

 

 Zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den nejpozději do 8:00 hodin., a to telefonicky  
      na  tel. 577 142 133. 

 

 Na následující dny omlouvá zákonný zástupce dítě kdykoliv v průběhu dne osobně, 
telefonicky, případně písemně do omluvného sešitu umístěného v šatně dětí. 

 

 
 

Čl. VIII 
Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

 
 Zákonní zástupci dětí budou seznámeni se školním řádem na schůzce s rodiči dětí  

ve škole na začátku školního roku. 
 

 Se školním řádem jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy. 
 

 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy: www.msmladcova.cz 
 

 Povinnost dodržovat školní řád se vztahuje na všechny účastníky vzdělávání a všechny 
osoby, které mají přímý vztah k procesu vzdělávání ve škole. 

 

http://www.msmladcova.cz/

