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Školní řád mateřské školy 

1. Provoz mateřské školy se řídí těmito předpisy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška 

č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou 

se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. 

2. K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány řádným zápisem, zpravidla od 3 do 6 

let (nejdříve od 2 let) dle výše uvedených právních předpisů (odst. 1) a na základě kritérií 

pro přijetí stanovených ředitelem školy a po dohodě se zřizovatelem školy. Vzdělávací 

činnost se řídí Školním vzdělávacím programem „Putování za duhou“, který je 

přístupný a kdykoliv k nahlédnutí. Škola při vzdělávání a výchově doplňuje rodinnou 

výchovu a péči, ale nemůže ji nahrazovat. 

3. Provoz školy začíná v 6,30 a končí v 17,00 hod. Děti přijímá a vydává učitel. 

Provoz pavilónu, kde se nachází třídy Medvídků a Veverek je od 6,30 hod. do 17,00 hod. 

Provoz pavilónu tříd Berušek a Ježků je od 7,00 hod. do 17,00 hod. Rodiče přivádějí 

děti do 8,00 hod., ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou i později. Pozdější 

příchody oznamují rodiče předem do sešitu, telefonicky nebo SMS do 8,00 hod. 

příslušného dne. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12,30 - 13,00 hod. odpoledne 

pak od 15,00 - 17,00 hod. Rodiče do školy vstupují po ohlášení a otevření učitelkou. 

Zvoní na příslušnou třídu.  

S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu rodiče nenechávají 

děti v MŠ zbytečně dlouho. 

Provoz jednotlivých tříd se stanovuje podle docházky dětí, dle personálního obsazení 

pedagogickými zaměstnanci a případných akcí pořádaných školou. 

4. Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají písemně nebo telefonicky do 8.00 hod daného 

dne. Není-li nepřítomnost dítěte včas omluvena, je dítě počítáno jako přítomné. 

5. Rodiče předávají své dítě učitelce osobně, zodpovídají za dobrý zdravotní stav dítěte a 

o každé změně zdravotního stavu neprodleně informují učitelku. Onemocní-li dítě 

v průběhu dne, jsou rodiče informováni a případně vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy 

(§ 22 školského zákona). Učitelky zásadně nepodávají dětem žádné léky. 
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6. Učitelky předávají dítě pouze zákonným zástupcům nebo osobám zákonnými zástupci 

pověřeným (toto pověření musí být vždy písemné). Každou změnu adresy, 

telefonického spojení na rodiče i další důležité údaje hlásí zákonní zástupci neprodleně 

učitelkám. 

7. Rodiče sledují informace pro ně určené – nástěnky v šatnách, www stránky, informační 

skříňky před školou. Individuální informace o dětech jsou podávány učitelkami v době, 

kdy je zajištěn dohled nad dětmi další učitelkou. Pokud dojde ke ztrátě oblečení 

nebo obuvi, nahlásí tuto skutečnost vedoucí učitelce. 

Děti chodí do mateřské školy vhodně, dostatečně a čistě oblečeny, nepotřebují již 

pleny, umí držet lžíci a pít z hrnku. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Rodiče dbají na pořádek, bezpečnost a klid ve všech 

prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí aj. Učitelky 

vykonávají dohled nad dítětem od doby, kdy je převezmou od jeho zákonného zástupce 

až do doby, kdy je opět předají zákonnému zástupci (§5 vyhlášky č.43/2006 Sb.). Děti 

nenosí do školy nevhodné či nebezpečné předměty a hračky (lze přinést malou 

plyšovou hračku). Rodiče odpovídají i za předměty, které mají děti v šatně (šatnových 

pytlích a přihrádkách). Mateřská škola zajišťuje, aby děti byly poučeny o možném 

ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání, 

rovněž i s možnými riziky, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu (přecházení 

ulice, neznámí lidé, nález nebezpečných předmětů, šikana apod.). Seznamování a poučení 

dětí provádí škola přiměřeně k věku dítěte. Při akcích konaných mimo školu oznámí 

škola nejméně jeden den předem místo a čas shromáždění dětí i skončení akce. 

Odškodnění úrazu – vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů, úraz dítěte v MŠ se 

odškodňuje podle občanského zákoníku. Škola má uzavřeno úrazové pojištění dětí 

s Českou pojišťovnou (toto pojištění hradí ze svých zdrojů). Škola provádí pravidelné 

roční revize tělovýchovného náčiní a herních prvků odbornou firmou i soustavnou 

průběžnou kontrolu. 

9. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Děti jsou vedeny k šetrnému a 

ohleduplnému chování a zacházení s veškerým majetkem školy – nábytek, hračky, učební 

pomůcky. Při neúmyslném poškození majetku školy náklady na opravu hradí škola, 

při úmyslném rozbití rodiče dítěte. 

 

10. V zájmu dětí spolupracují rodiče se školou, platí pravidelně a včas příslušné poplatky 

(školné a stravné), s jejichž výší škola včas rodiče seznámí. Platbu je nutné uskutečnit 

do 15. dne v měsíci. Pokud rodiče i po upozornění neuhradí uvedenou částku, může být 

ukončena rozhodnutím ředitele docházka dítěte do MŠ. Po vzájemné dohodě na plenární 

schůzi rodičů přispívají dohodnutou finanční částkou na různé akce pro děti, tyto 

prostředky si spravují rodiče sami prostřednictvím zvoleného pokladníka (Unie rodičů). 
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11. Za dítě, které se účastní pouze odpolední placené aktivity (angličtina) a nebylo 

přihlášeno v ten den k docházce v MŠ, nese odpovědnost pouze rodič a lektor. Ostatní 

aktivity pořádané školou jsou určeny pouze pro děti v ten den přítomné a evidované 

v docházce. 

12. Rodiče mají právo na informace o činnosti školy a jejím vzdělávacím programu, 

mohou si zapůjčit odborné časopisy a literaturu a účastnit se akcí, které jsou školou 

pořádány. Po dohodě s učitelkami mohou sledovat činnost dětí ve třídě a v adaptačním 

období pobývat s dětmi ve třídě. Rodiče mají možnost konzultace s ředitelem školy a 

vedoucí učitelkou v dohodnutém termínu. Své požadavky, náměty nebo připomínky 

mohou rodiče předávat škole i písemně. 

 

13. Ředitel školy může dle § 35 Školského zákona po předchozím upozornění písemně 

oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, 

jestliže:     

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 

vzdělávání po dobu delší, než 2 týdny 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy 

 ukončení doporučí v průběhu pobytu lékař nebo poradenské zařízení 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské 

 škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne 

    s ředitelkou jiný termín úhrad 

Oznámení rodičů o ukončení docházky dítěte k určitému datu musí být písemné. 

V určeném termínu předkládají rodiče i rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky. 

 

 

Rodiče jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli 

seznámeni. 

 

 

 

Tento školní řád mateřské školy nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 

 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2016 

 

            

Vypracovala: Susová Jana vedoucí učitelka 

Schválil:         Mgr. Milan Holub, ředitel 


