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ŠKOLNÍ ŘÁD 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

Obsah školního řádu je vymezen příslušnými ustanoveními zákona  561/2004 Sb. 

(školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a interními předpisy mateřské 

školy. 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných 

zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy. Dále upravuje 

organizaci provozu, vnitřní režim mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí. 

 

II. 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, 

pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování jeho přirozených potřeb. 

 

Dítě má právo: 

➢ na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností; 

➢ na podporu rozvoje své osobnosti; 

➢ na volný čas a hru a na kontakty s jinými dětmi a lidmi; 

➢ užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství;  

➢ na zvláštní péči a výchovu v případě postižení; 

➢ na to, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa 

k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky 

nebo psychicky zranit); 

➢ být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, 

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny); 

➢ na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 

pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi 

kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat 

 i projevovat lásku); 

➢ 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, apod., 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); 
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➢ na vytváření základních předpokladů pro pokračování v dalším stupni vzdělávání. 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 

 

Rodiče mají právo: 

 

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

života; 

➢ po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě;  

➢ konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou 

školy; 

➢ přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného a vzdělávacího 

programu školy;  

➢ projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy;  

➢ stát se členy tématické pracovní skupiny, pracovního týmu -  zástupci rodičů 

z jednotlivých tříd (např. ekotým); 

➢ zapojit se do tvorby výchovně vzdělávacího programu a svými nápady 

a připomínkami zabezpečit zpětnou vazbu celého procesu; 

➢ požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. 

 

Rodiče jsou povinni: 

 

➢ zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy a u nových dětí dodržovat 

adaptační program;  

➢ řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole; 

➢ vést dítě k dodržování pravidel bezpečnosti stanovených normami školy; 

➢ podporovat zásady osobní hygieny, zdravého životního stylu preferovaných  

ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské školy; 

➢ vést dítě k šetrnému zacházení s majetkem a vybavení mateřské školy; 

➢ dodržovat základní zásady slušného chování ve vztahu k zaměstnancům;  

➢ na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte; 

➢ hradit úplatu za předškolní vzdělávání, školní stravování a další stanovené 

platby v určených termínech; 

➢ informovat neprodleně učitelku nebo ředitelku o změnách osobních údajů 

v průběhu celé docházky dítěte do MŠ; 

➢ řídit se školním řádem a dalšími vnitřními předpisy školy. 

 

Pravidla vzájemných vztahů: 

 

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Rozhoduje  

o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. 

Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou 

práci. Je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky či dotazy přiměřeným 

a vhodným způsobem. 
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Dítě je předáváno rodiči osobně učitelce! 

  

K vyzvedávání dítěte mohou zákonní zástupci písemně pověřit jinou osobu nebo 

několik osob. Příslušný formulář si mohou vyzvednout na třídě nebo u ředitelky školy  

a vyplněný předat třídní učitelce. V průběhu školního roku lze kdykoliv písemně aktualizovat 

(doplnit).  

 

V případě úpravy práv v péči o dítě (dohoda rodičů o intervalech styku s dítětem) 

 na základě soudního rozsudku je zákonný zástupce, jemuž je dítě svěřeno do péče, povinen 

toto projednat s ředitelkou mateřské školy. Pokud není takto učiněno, pedagog konající 

dohled nad dětmi ve třídě, ve které se dítě vzdělává, neodpovídá za případné porušení, jelikož 

ředitelka ani pedagogové o jeho existenci nemají povědomí.   

 

Ve vztahu k rodičům dítěte, kteří spolu nežijí ve společné domácnosti, nemají soudně 

upravený poměr a styk s dítětem, ale mají k dítěti stejná práva, bude mateřská škola 

postupovat následujícím způsobem: 

➢ mateřská škola si vyhrazuje možnost neposkytnout informace ihned 

➢ mateřská škola si vyhrazuje dostatek prostoru pro kontaktování zákonného zástupce, který 

je s ní v pravidelném styku 

➢ mateřská škola sepíše záznam o takovéto návštěvě, která se bude konat za účasti třetí 

osoby. 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Trvalý kašel, zahlenění horních cest dýchacích, 

průjem je příznakem nemoci i v případě absence teploty a může být zdrojem přenosu na 

další děti ve skupině.  

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí 

mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu 

mateřské školy. 

Při zvýšeném výskytu pedikulózy (napadení vší) je nezbytná spolupráce všech 

rodičů  

ve třídě. Rodiče jsou o výskytu vždy informováni a je jejich povinností dotčené dítě 

ošetřit a opakovaně kontrolovat. Mateřská škola zajistí dostupná hygienická opatření, 

nemůže však nést odpovědnost za případný nedbalý přístup rodiče. 

 

Léky a jiné léčebné prostředky při infekci v mateřské škole  n e p o d á v á m e . 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti 

břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k osobnímu bezodkladnému zajištění 

další zdravotní péče o dítě. Po dobu do předání dítěte je mu v MŠ poskytována potřebná péče. 

 

Každé dítě musí mít oděv do třídy a oděv na pobyt venku. V polici v šatně má vždy 

náhradní prádlo. Všechny věci včetně obuvi jsou označeny jménem nebo značkou dítěte.  
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Oblečení by mělo být přizpůsobeno aktuálním povětrnostním podmínkám a umožňovat dítěti 

volný pohyb při pobytu venku. Pyžama jsou vyměňována 2 x měsíčně (zpravidla v pátek jsou 

předána na vyprání a v pondělí si je děti přinesou do třídy na určené místo). 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas zveřejňovány na nástěnkách  

v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně nástěnky sledovat. 

 

III.  

Provozní a režimové podmínky 

 

Provoz mateřské školy je   600 - 1600 hodin. 

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 815 hod., jinak po dohodě s třídní 

učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Rodič, či pověřená osoba si dítě vyzvedne a opustí 

budovu do  1600 hodin. Při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo jinou 

pověřenou osobou do uvedeného času bez předchozího upozornění je postupováno podle 

pravidel uvedených v oddíle „Zajištění bezpečnostních podmínek“. 

 

Zabezpečení budovy -  uzamykání               815 -   1210 hodin 

                                                                    1225 -   1430  hodin 

 

V měsíci červenci nebo srpnu, popř. obou měsících lze provoz mateřské školy omezit 

nebo přerušit. Rozsah tohoto omezení nebo přerušení stanovuje ředitelka mateřské školy 

po projednání se zřizovatelem. Povinností ředitelky je zákonným zástupcům dětí oznámit 

termíny nejméně dva měsíce předem společně s uvedením možností a podmínek zajištění 

péče o děti v jiných mateřských školách v době omezení nebo přerušení provozu v kmenové 

MŠ. 

 

Organizace předškolního vzdělávání: 

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd: 

KUŘÁTKA      3 – 5 let  

SLUNÍČKA  3 – 5 let         

ŽABKY      4 – 7 let          

MOTÝLCI    4 – 7 let        

 

Režim dne je stanoven tak, aby mohl být pružně přizpůsobován aktuálním potřebám 

dětí, provozním podmínkám. Pevně jsou stanoveny intervaly mezi jednotlivými jídly, doba 

pobytu venku a doba odpočinku (klidového režimu). 

Činnosti jsou voleny tak, aby vyváženě rozvíjely všechny stránky osobnosti dítěte. 

V průběhu dne je zajišťováno vytváření správných hygienických návyků a péče o své zdraví 

(otužování, využívání čističek vzduchu v odděleních mladších dětí, zajištění pitného režimu). 

Nedílnou součástí výchovného působení je průběžná logopedická prevence. 
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Pokud je z organizačních nebo provozních důvodů provoz třídy změněn (spojování 

dětí), jsou rodiče na tuto změnu upozorněni formou informační tabulky na dveřích třídy nebo 

na nástěnce či schodech u vstupu do budovy. 

 

 

IV.  

Vzdělávání dětí 

1) Přijímací řízení 

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě  

se zřizovatelem. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, inzerce 

v mediích. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to 

dovolují kapacitní podmínky školy. Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou stanoveny 

zvláštním předpisem (Vnitřní předpis pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání). 

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka 

mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si zákonný zástupce vyzvedne osobně ve 

vyhlášeném termínu (zpravidla dva dny) v mateřské škole a následně vyplněnou podá 

k evidenci. 

Po vyhodnocení zápisu je zákonnému zástupci bezodkladně, nejpozději však do 30-ti 

dnů oznámeno formou vyvěšení na veřejně přístupném místě a internetových stránkách školy 

rozhodnutí o přijetí nebo do vlastních rukou zasláno rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ. Při 

přijímání dítěte ředitelka postupuje podle  stanovených kritérií (viz. Vnitřní předpis pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) v souladu s platnou legislativou.  

 

Ředitelka mateřské školy organizuje setkání s rodiči nově přijatých dětí ještě před 

jejich nástupem. S rodiči jsou projednány informace o provozu mateřské školy, dohodnut 

průběhu adaptace, upřesněn konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. 

 

2) Povinnost předškolního vzdělávání  

 

 S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne  

do 31. srpna 5-ti let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.  

        Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo 

trvalého pobytu (tzv. spádová mateřská škola). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové 

školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy.  

 

         Rozsah povinného předškolního vzdělávání je v Mateřské škole Radost, Přerov 

Kozlovská 44 stanoveno v rozsahu nejméně 4 hodiny denně. Ředitelka mateřské školy 

doporučuje zákonným zástupcům dítěte časový rozsah od 8,00 do 12,00 hodin.  

 

        Zákonný zástupce zajistí pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy každý pracovní 

den. Zanedbá-li zákonný zástupce dítěte zajištění povinného předškolního vzdělávání, dopustí 

se tím přestupku (§182 školského zákona). 
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        Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dobu školních prázdnin, dítě ale 

může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech. 

  

3) Individuální vzdělávání dítěte 

  

       Povinné předškolní vzdělávání lze plnit formou individuálního vzdělávání dítěte, 

vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním  

v zahraniční škole na území ČR. 

       V případě volby individuálního vzdělávání po převážnou část školního roku je zákonný 

zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního 

roku. V průběhu školního roku lze dítě s povinným předškolním vzděláváním, vzdělávat 

individuálně nejdříve ode dne, kdy je ředitelkou školy schválena žádost o individuálním 

vzdělávání.  

     Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště 

dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání.  

     Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci přehled vzdělávacích oblastí,  

v nichž má být dítě vzděláváno (vzdělávací obsah ŠVP PV). V měsíci listopadu (poslední 

čtvrtek) v čase od 9,30 do 11,30 hodin nebo v náhradním termínu první čtvrtek v měsíci 

prosinci v čase od 9,30 do 11,30 hodin, bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do 

mateřské školy k ověření, jakého stupně osvojení očekávaných výstupů dítě dosahuje.       

     Zákonnému zástupci může být doporučen další postup při vzdělávání.  

Pokud se zákonný zástupce s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu 

nedostaví, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno.  
 

     Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě 

se zřizovatelem a předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže: 

- dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do MŠ nejméně jeden měsíc; 

- zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě  

      byla bezúspěšná. 

 

Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ (např. stěhování, zdravotní důvody) 

oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy. 
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4) Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

V běžné třídě mateřské školy mohou být zařazeny děti se speciálně vzdělávacími 

potřebami (dále SVP). Dětem se SVP je upraveno vzdělávání podle doporučení školského 

poradenského zařízení. 

V případě pochybnosti zákonného zástupce o nesouladu postupu školy s tímto 

doporučením, může požádat ředitelku mateřské školy o projednání za přítomnosti zástupce 

školského poradenského zařízení. Ředitelka školy je povinna svolat jednání bez odkladu. 

 

Systém péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením 

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrného opatření prvního stupně. 

Bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu i výsledků 

vzdělávání dítěte (§21 školského zákona). 

Třídní učitelka zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce. Tento plán 

projedná s ředitelem mateřské školy. 

 

Pokud by u dítěte, které se vzdělává podle plánu pedagogické podpory, nedošlo ke 

zlepšení výsledků v době do tří 3 měsíců, doporučí ředitel zákonnému zástupci využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte (§16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 

Sb.).  

V případě, že zákonný zástupce výzvu ke spolupráci a doporučení odmítne, bude toto 

považováno za jednání proti zájmu dítěte, a ředitelka je oprávněna požádat o součinnost orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až pátého stupně je doporučení 

školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 

K poskytnutí pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 

zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD (odboru sociálně-

právní ochrany dětí). 

 

5) Vzdělávání dětí nadaných 

 

Pro vzdělávání nadaných dětí je ve školním vzdělávacím programu zpracována 

nabídka činností a aktivit, při kterých je maximálně podporována oblast dítěte, ve které 

projevuje mimořádné nadání. 

Mateřská škola je povinna zajistit podmínky pro realizaci podpůrných opatření podle 

individuálních potřeb dětí.  
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V. 

Dokumentace a platby v MŠ 

 

1) Evidence dítěte (ŠKOLNÍ MATRIKA § 28 školského zákona)   

 

Pro nástup do MŠ je nutné vyplnit „Evidenční list dítěte“, ve kterém bude: jméno  

a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále 

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování 

písemností a telefonické spojení.  

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu 

dětský lékař, a to před vydáním „rozhodnutí o přijetí“ dítěte do mateřské školy.  

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména 

místo trvalého pobytu a telefonu). 

Dokumentace z přijímacího řízení a další písemnosti o dítěti (např. potvrzení o 

odkladu školní docházky) jsou uloženy ve spisu dítěte. Tento je evidován a archivován podle 

příslušného vnitřního předpisu. 

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, v platném znění. 

Platby v mateřské škole 

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro všechny děti stanovena ve stejné měsíční výši 

s platností příslušného vnitřního předpisu od 1. září do 31. srpna daného školního roku  

(v měsících červenec a srpen je hrazena poměrná část dle počtu dnů provozu bez ohledu na to, 

zda zákonný zástupce dítě k docházce nahlásí). Aktuální vnitřní předpis je vždy vyvěšen na 

hlavní nástěnce a v šatnách jednotlivých tříd. 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno:  

 

➢ děti, které nastupují do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které dosáhly do 31. 8. 

předchozího školního roku pěti a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné 

(školský zákon, § 123 odst. 2).  Toto platí také pro děti s odkladem nástupu do 1. třídy 

o jeden školní rok. 

 

Dále bude osvobozen od úplaty: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20-22 zákona 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) 
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b) pokud fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče (§ 36-43 zákon č. 117/1995, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zákonný zástupce, kterého se týká možnost osvobození, podá v mateřské škole žádost  

o osvobození na příslušném formuláři, který musí obsahovat: 

➢ komu je žádost adresována 

➢ datum podání žádosti 

➢ jméno, příjmení a datum narození dítěte 

➢ jméno, příjmení a bydliště žadatele (zákonného zástupce) 

➢ odůvodnění  

➢ podpis. 

 

Tuto skutečnost doloží nejpozději do 15. dne každého měsíce, včetně července a srpna 

potvrzením o přiznání dávek v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské péče. 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ve správním řízení ředitelka mateřské 

školy (školský zákon, § 164, odst. a). Do vydání rozhodnutí musí být úplata hrazena v plné 

výši. Proti rozhodnutí ředitelky lze dle zákona č. 500/2005, Sb., správní řád, podat odvolání 

ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. 

Snížení úplaty v důsledku omezení nebo přerušení provozu v délce trvání více jak pět 

vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část základní 

výše, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.  

 

Způsob platby: 

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče 

povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení 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. 1 d). 

Všechny platby jsou splatné bankovním převodem, případně v hotovosti  

u ředitelky MŠ nebo určeného zástupce v termínu určeném ředitelkou nejpozději do 15. dne 

příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem 

dítěte jiný termín úhrady.  

Bezhotovostní úhrady budou převáděny na účet MŠ, zřízený u České spořitelny, a.s. 

číslo účtu 1881771319/0800. Variabilní symbol „9“. 

 

2. Stravování: 

 

Při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování. 

Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, 

stravovalo vždy, pokud není lékařem stanoveno jinak. 

Strava je zajišťována vývařovnou Zařízení školního stravování Přerov, Trávník – 

pracoviště Kozlovská 44. 
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Termín pro hotovostní úhradu za stravu na následující měsíc je vždy určen a 

zveřejněn na centrální nástěnce v daném měsíci, vždy nejpozději k 25. dni příslušného 

kalendářního měsíce. Výběr provádí provozní  ZŠS – pracoviště Kozlovská 44. 

 

Se zákonným zástupcem dítěte, které má nařízeno dietní stravování bude sepsána 

dohoda o zajištění rozsahu a druhu dietního stravování příslušnou vývařovnou stravy. 

Žádost o dietní stravu musí být podložena lékařským potvrzením. 

 

Na jídelníčku jsou u pokrmů informativně vypsány alergeny. Jídelna ani MŠ 

neodpovídá za jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tyto je povinen registrovat zákonný 

zástupce. 

 

Dítě bez uhrazené stravy, nejpozději den předem, nelze přijmout do MŠ. 

 

VI. 

 Podmínky pro odhlášení dítěte a omlouvání  

  

1) Odhlášky stravy  

 

Z důvodu nepřítomnosti dítěte je rodič povinen nahlásit v Mateřské škole Radost, 

Přerov, Kozlovská 44 na tel. čísle 581 202 363 (upřesněný počet dětí pro odběr stravy 

nahlašují učitelky daného oddělení denně v 815 hodin do vývařovny). 

➢ Každé pondělí je možnost odhlásit stravu bez nutnosti odběru do 745 hodin. 

➢ Odhlášky na následující den je nutno telefonicky nebo osobně do 1200 hodin 

v mateřské škole. 

➢ Pokud dítě z důvodu nepředpokládaného onemocnění nelze včas odhlásit, mohou 

si rodiče, či pověřená osoba stravu první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout 

v čase od 1045 do 1115hodin ve vývařovně Kozlovská ul. do vlastních nádob. 

Další dny nepřítomnosti dítěte je možno stravu odebírat za cenu stanovenou 

normou pro cizího strávníka. 

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 745 hod., a to telefonicky nebo osobně 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Na následující dny se děti omlouvají  v průběhu dopoledne 

(nejpozději do 1200hodin). Pokud rodiče stravu včas neodhlásí a nezajistí si její odběr, jsou 

povinni ji uhradit. 

 

2) Odhlášení z docházky 

 

Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte na týž den telefonicky na čísle 

581 202 363  nebo osobně na dané třídě.  

Na následující dny se děti omlouvají v průběhu dopoledne (nejpozději do 1200 hodin). 

Provozní pracovnice výdejny mateřské školy poté informuje vedoucí provozu vývařovny 
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stravy o počtech dětí k odběru stravy na následující den. Není tedy již třeba, aby rodič 

nepřítomnost dítěte oznamoval souběžně i do vývařovny stravy. 

 

Omlouvání dítěte je možné formou 

 

1. telefonicky na číslo 581 202 363 

2. písemně (předat kterémukoli zaměstnanci mateřské školy) 

3. osobně třídnímu učiteli nebo ředitelce školy 

 

V případě nepřítomnosti dítěte delší než 14 kalendářních dnů (platí pro děti v prvním  

a druhém ročníku a do tří dnů (platí pro děti v posledním ročníku a děti s OŠD) oznámí 

zákonný zástupce ředitelce mateřské školy důvod nepřítomnosti dítěte a předpokládané trvání 

další nepřítomnosti. Pro uvedený účel slouží k vyplnění formuláře zveřejněné  

na www.msradost.cz. Vyplněný formulář lze také předat osobně zaměstnanci MŠ, případně 

jej vyplnit přímo v MŠ.  

 

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNÝM VZDĚLÁVÁNÍM: 

 

       Zákonný zástupce je povinen omlouvat dítě z povinného předškolního vzdělávání  

ze zdravotních nebo jiných důvodů bez odkladu, nejpozději však do 3 dnů od počátku 

nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.  

       Ředitelka mateřské školy sleduje evidenci plnění povinné docházky dítěte. V závažných 

případech (opakovaná dlouhodobá nepřítomnost) je oprávněna ověřit věrohodnost  

a požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit 

důvod nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy ředitelkou mateřské školy.  

       Neomluvenou absenci řeší ředitelka mateřské školy písemným pozváním zákonného 

zástupce k pohovoru na projednání důvodů konání. Pokud se zákonný zástupce bez omluvy 

nedostaví a absence dále pokračuje, zašle ředitelka podnět k prošetření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí (§34a odst. 4 školského zákona). 

       V případě předem známého důvodu dlouhodobější nepřítomnosti dítěte v posledním 

ročníku (pobyt v lázních, dovolená s rodiči atp.) podá zákonný zástupce u ředitelky školy 

žádost o uvolnění dítěte, ředitelka s ním důvod projedná a podá vyjádření k žádosti.  

 

VII. 

Zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

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 vedení MŠ. 

Pro zajištění bezpečnosti dětí jsou všemi zaměstnanci Mateřské školy Radost 

dodržovány   stanovené předpisy  podle charakteru pracovní a výchovné činnosti (viz. výčet  

Vnitřní řády a Směrnice Mateřské školy Radost, Přerov, Kozlovská), které se týkají oblastí při 

běžném pobytu dětí mimo MŠ (maximální počet dětí na jednu učitelku, označení skupiny 

http://www.msradost.cz/
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reflexními prvky atp.), i při činnostech v prostorách se zvýšeným nárokem na bezpečnost 

(zajištění další osoby). 

Děti jsou dle zvláštních předpisů mateřské školy průběžně poučovány o možném 

nebezpečí, bezpečném chování při běžných i specifických činnostech a aktivitách. O poučení 

je vždy pořízen záznam v příslušné dokumentaci. 

 

Podmínky při běžných aktivitách: 

a/  přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 

➢ děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech 

➢ skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na 

začátku skupiny a druhý na jejím konci (první a poslední dvojice má přes oděv navlečenu 

vestu s reflexními prvky) 

➢ skupina k přesunu využívá především chodníků 

➢ vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení 

vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod 

je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny 

➢ při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč 

b/  pobyt dětí v přírodě 

➢ využívají se pouze známá bezpečná místa 

➢ pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky 

(sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) 

➢ při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily 

vymezené prostranství 

c/  sportovní činnosti a pohybové aktivity 

 

➢ před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě 

v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na 

venkovních prostorách areálu mateřské školy, 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 těchto aktivit individuálním 

schopnostem jednotlivých dětí 

 

d/  pracovní a výtvarné činnosti 

 

➢ při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít 

nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně 

pedagogičtí pracovníci školy 
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Podmínky pro fyzický kontakt mezi dítětem a zaměstnancem mateřské školy 

 

K fyzickému kontaktu mezi dítětem a zaměstnancem mateřské školy na intimních 

partiích dochází jen v souvislosti s nutným zabezpečením hygieny dítěte. 

 

Mateřská škola neodpovídá za cenné věci, které si děti do MŠ přinesou. Zvláště 

u nejmladších dětí nedoporučujeme zlaté řetízky, prsteny a jiné šperky. 

 

Z důvodu bezpečnosti není vhodné, aby si děti nosily vlastní hračky, které mohou 

způsobit poranění nebo jsou výchovně nepodnětné. V rámci adaptačního a výchovného 

programu je možná tolerance plyšových hraček nebo vyžádaných pomůcek učitelkou (knihy, 

tematické pomůcky).  

 

Dětská kola, koloběžky, kolečkové brusle nelze z důvodu nedostatku prostorové 

kapacity uschovávat v prostorách mateřské školy. V případě nutnosti je možné uzamknout 

kolo u stojanu před budovou. Mateřská škola však za tento osobní majetek nepřejímá 

odpovědnost.  

 

Pravidla pro vyzvedávání dětí 

Rodiče a pověřené osoby se v areálu mateřské školy pohybují po dobu nezbytně 

nutnou pro zajištění předání nebo vyzvednutí dítěte. Podle potřeby si mohou dohodnout 

schůzku s třídní učitelkou (mimo zajišťování přímé výchovné práce dětí) nebo ředitelkou 

školy (v pracovní dny zpravidla v době 1100 – 1130 hod.). 

Pohyb osobám, které nejsou zaměstnanci školy, dítětem nebo zákonným zástupcem 

dítěte, případně osobou pověřenou k přivádění nebo vyzvednutí dítěte z MŠ, je v budově 

mateřské školy povolen pouze za doprovodu provozního nebo pedagogického zaměstnance.  

Pohyb osob v areálu školní zahrady je upraven zvláštním předpisem (Provozní řád 

školní zahrady). 

 

Pokud si zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do doby ukončení 

provozu (16,00 hodin), aniž by upozornil předem nebo aktuálně (při neočekávané 

situaci) některého ze zaměstnanců školy, je postupováno následně: 

 

1) pedagogický pracovník nadále zajišťuje dohled nad dítětem a neopustí budovu mateřské 

školy; 

2) telefonicky kontaktuje rodiče, případně další osoby uvedené v Evidenčním listu dítěte 

(prarodiče, sourozence zmocněné k vyzvednutí dítěte atp.) a pokusí se zajistit předání dítěte; 

3) pokud se mu po dobu minimálně 50 minut nepodaří kontaktovat žádnou z výše uvedených 

osob, podá telefonickou zprávu na OSPOD, případně spolupracuje s POLICIÍ ČR. Ta zajistí 

pod dohledem pracovnice OSPOD převoz dítěte do zařízení, které poskytne dítěti dočasnou 

péči. 
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4) v případě nepřítomnosti ředitelky na pracovišti ji učitelka o situaci telefonicky případně 

osobně informuje.  

 

Pedagogický pracovník vždy postupuje uvážlivě, jedná klidně s ohledem na psychiku dítěte. 

Škola má nárok při porušení vlastním zaviněním od zákonného zástupce požadovat náhradu 

vzniklé škody (§ 2952 občanského zákoníku). 

 

V případě, že zákonný zástupce či osoba, která dítě vyzvedává je zjevně pod vlivem 

alkoholu nebo jiných omamných látek, nebude dítě učitelkou předáno. Další postup 

shodný, jako při nevyzvednutí (viz. výše uvedený). 

 

Úrazy 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám po dobu pobytu 

dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.  

 

Jako školní úraz je definován úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání 

a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí 

na aktivitách od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich. Toto se vztahuje i na akce 

konané mimo školu, organizovaných školou a uskutečněných za dozoru pověřených 

odpovědných osob – zejména vycházky, výlety, exkurze. Úraz, který se stane na cestě 

do mateřské školy nebo cestou zpět mimo areál není školním úrazem. 

 

Pro evidenci školního úrazu jsou stanovena pravidla ve vyhlášce č. 64/2005 Sb.,  

o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění. Za evidenci je odpovědná osoba 

(učitelka, ředitelka), které se úraz stal při výkonu pracovní činnosti. 

 

Učitelky mají povinnost o každém úraze informovat zákonného zástupce, případně 

osobu pověřenou k vyzvednutí (to jen při drobném úraze). 

 

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto: 

- Učitelka zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných 

poranění – oděrka). 

- U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění 

hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy 

přivolá lékaře pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne  

o dalším postupu. 

- U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře vždy osoba poskytující 

první pomoc. 

- V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci 

školy 

 a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice). 
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- Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí  

z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného 

zástupce dítěte a ředitelku školy. 

Oblast prevence užívání návykových látek a rizikového chování 

 

 Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti 

předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního 

klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými 

zástupci.  

 V rámci tématických oblastí, obsažených ve školním vzdělávacím programu jsou 

děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení, 

porozumění dané problematice (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální 

závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminalitě a jiným formám násilného 

chování).  

 Součástí každodenní vzdělávací práce je působení na děti ve smyslu rozvíjení 

pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci. Povinností učitelky  

je předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, případně řešit je tak, aby nedocházelo 

k podpoře nepřátelství a projevů nepřiměřeného násilí, diskriminaci některého dítěte. 

Všem osobám je v prostorách mateřské školy zakázáno užívat návykové látky a s nimi 

manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného 

procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

 

V celém objektu mateřské školy je zakázáno kouření. 

 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně - právní ochrany dětí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo 

zanedbáváno.  

 

Všichni pracovníci mateřské školy průběžně sledují podmínky a situaci ve škole 

z hlediska výskytu rizikového chování. Jsou uplatňovány formy a metody práce umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí. 

 

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí ve spolupráci rodiny a mateřské 

školy.  
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VIII. 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

 

Při pobytu dětí v prostorách školy je dětem umožněno plně využívat zařízení, které 

je majetkem MŠ, včetně hraček a učebních pomůcek.  

Děti jsou přiměřenou formou seznámeny s pravidly vhodného zacházení s tímto 

zařízením. 

Do výchovně vzdělávacího plánu jsou zařazována témata podporující rozvoj 

správných návyků dětí – vážit si věcí, které vyrobili jiní, poznávat hodnotu lidské práce atp. 

Při opakovaném úmyslném poškození zařízení nebo hraček bude zákonný zástupce 

přizván k projednání a navržení opatření.   

 

IX. 

Stížnosti a oznámení   

 

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni řešit podání stížnosti nebo oznámení a v rámci 

svých pracovních kompetencí zařizovat jejich správné a včasné vyřízení.  

Stížnosti se přijímají každý den školního roku během doby, kdy trvá provoz mateřské školy.  

Přijímání stížností není důvodem k přerušení výchovně vzdělávacího procesu školy. Nemůže- 

li se stěžovatel dostavit k podání stížnosti během stanovené doby, sjedná si jiný termín 

s ředitelem školy. 

Podá-li stěžovatel stížnost zaměstnanci školy, který nemůže vzhledem ke svým 

pravomocem stížnost vyřídit, je povinen sdělit jméno kompetentní osoby k podání stížnosti 

nebo oznámení. 

O závažnějších stížnostech následně zaměstnanec neprodleně informuje ředitele školy. 

Stížnost se podává písemně nebo ústně, ústně podaná stížnost se musí zapsat do protokolu.   

Je-li podána písemná stížnost bez udání stěžovatele (anonymní), rozhodne ředitel školy, 

jakým způsobem se bude stížnost vyřizovat. 

 

X. 

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 

 

V mateřské škole není povolena činnost politických stran ani jejich propagace. Dále 

není povolena reklama, která je v rozporu se vzdělávacími cíli a obsahem vzdělávání, reklama  

na prodej výrobků ohrožujících zdraví psychický a morální vývoj dětí a reklama na potraviny 

a nápoje. 

Pokud mají zákonní zástupci zájem o výlep inzerce neodporující shora uvedeným 

zásadám, projednají toto s ředitelkou mateřské školy. 
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XI. 

 Závěrečné ustanovení 

Školní řád je zveřejněn: 

- v šatně každé třídy 

- na www. stránkách školy. 

 

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, 

nejpozději v den nabytí jeho účinnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním 

řádem zaměstnavatel první den jejich nástupu do práce. 

O vydání a obsahu školního řádu, případně změnách a dodatcích, informuje mateřská 

škola zákonné zástupce dětí zveřejněním jednoho výtisku na informačních nástěnkách 

jednotlivých tříd a na webové stránky školy. 

Zákonní zástupci potvrdí seznámení s obsahem školního řádu podpisem na příslušných 

formulářích. 

Školní řád a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte), kteří jsou 

povinni informovat další osoby, které se mimořádně účastní akcí školy a zaměstnance školy. 

 

Přehled souvisejících interních předpisů školy: 

Provozní řád školní zahrady 

Organizační řád školy 

 

 

Tento školní řád je platný a účinný od 1. 9. 2020 a současně se ruší platnost školního 

řádu ze dne 31. 8. 2019 a jeho dodatku. 

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

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

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich prokazatelně informování zákonní zástupci dětí. 

 

 

 

V Přerově dne 23. 8. 2020 

 

 

Mgr. Michaela Hučínová 

       ředitelka školy 


