Školní řád
Obsah školního řádu je vymezen § 30 zákonu 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami.

I.Práva a povinnosti zákonných zástupců
Rodiče dětí jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy a nařízení.
Rodiče mohou do mateřské školy vodit pouze děti, které jsou zcela zdravé, nemají
žádné příznaky nemocí či infekce (trvalý kašel, průjem, zvracení, zelená hustá rýma)
Rodiče vodí děti do MŠ v pohodlném oblečení, dítě se přezouvá do bačkor s pevnou
patou.
Rodiče mění dětem 1x za dva týdny pyžamo
Do MŠ jsou přijímány děti tělesně, duševně i smyslově zdravé zpravidla od 3 do 6 let.
Při přijímání dětí je nutno dodržet podmínky ustanovení §50 zákona č.258/2000 sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ( dítě se podrobilo stanoveným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci).
Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakoukoli skutečnost týkající se změn
zdravotního stavu dítěte, i takové, které se udály mimo MŠ a podat právu v případě
výskytu přenosné infekční nemoci v rodině
Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat veškeré termíny plateb určené ředitelkou MŠ
a to i v nepřítomnosti svých dětí
Ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném
upozornění jestliže se dítě nezůčastní bez omluvy zákonného zástupce předškolního
vzdělávání po dobu delší než 2 týdny ( nepřetržitě ).
Rodiče mají právo být informováni o individuálním pokroku dítěte při vzdělávání, o
chování dítěte v kolektivu třídy

II. Práva a povinnosti dětí
Každé dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho
schopností a dovedností,
Každé dítě má právo na hru, prožití času s vrstevníky
Každé dítě má právo na ochranu před činnostmi a patologickými společenskými jevy,
které ohrožují jeho vývoj a zdraví
Každé dítě má právo na ochranu zdraví a seznamováním s pravidly zdravého životního
stylu
Každé dítě má právo účastnit se akcí pořádaných MŠ
Každé dítě má právo, aby bylo vedeno k osvojení si klíčových kompetencí, aby se děti
rozvíjely a vzdělávaly dle jejich individuálních možností a potřeb
Ve vztazích se zaměstnanci MŠ mají děti právo na využití adaptačního období,
ochranu zdraví – zaměstnanci nekouří v prostorách MŠ.
Děti mají povinnost chovat se při pobytu v MŠ i venku tak, aby neohrozily zdraví své
ani zdraví jiných osob- nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači
a nenosit do MŠ nebezpečné předměty

III. Provoz MŠ a vnitřní režim MŠ
Provoz MŠ je celodenní od 6,00 hodin do 16, hodin.
Děti se scházejí v MŠ zpravidla do 7,30 hodin, budova je zabezpečena elektronickým
dveřníkem. Při příchodu, je tudíž potřeba uvědomit zvonkem učitelku.
6,00 – 8,00 scházení, ranní cvičení
8,00 – 8,30 svačina
8,30 – 9,30 dopolední činnosti
9,30 – 11,30 pobyt venku
11,30 – 12,00oběd
12,00 – 14,00 – odpočinek, klidové činnosti, svačina
14,00 – 16,00 pobyt venku a odpolední činnosti
Pokud zákonní zástupci potřebují odvést nebo přivést dítě v jinou denní dobu než je
běžný režim, nahlásí toto den předem a zároveň si přihlásí nebo odhlásí stravu.
Zákonní zástupci, osoby zmocněné k vyzvedávání i příležitostní návštěvníci mateřské
školy jsou povinni používat zvonky do tříd s elektronickým zámkem a ohlašovat se
příjmením a oznámení za jakým účelem do MŠ přicházejí, rovněž dveře řádně zavřít.
Odchod dětí z MŠ v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být
výslovně uveden v Evidenčním listě dítěte nebo v písemném ,,Zmocnění pro
předávání“. Nezletilým osobám bude dítě předáno jen na základě písemného souhlasu.
V průběhu roku je provoz MŠ přerušen v době letních prázdnin minimálně na dobu 4
týdnů z důvodu nutné údržby, oprav, generálního úklidu a také řádné dovolené
zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanový ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem a to nejméně dva měsíce předem.
Provoz může být omezen i v jiném období – např. V období vánočních svátků.
Výše úplaty je stanovena na každý školní rok, v současné době :
děti s celodenní docházkou hradí 380,- Kč/měsíc
děti s docházkou do 4 hodin denně 250,- Kč/měsíc
děti s docházkou na 5 dnů v měsíci 150,- Kč/měsíc
děti s odkladem školní docházky 380,- Kč
Otázky týkající se stravování řeší vedoucí školní jídelny a kuchařka, je důležité včas –
minimálně den předem odhlásit stravné .
Informace o úhradě úplaty za stravné a školné je vyvěšena na nástěnce v přízemí
budovy.
Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí ŠJ po dohodě s rodiči způsob a rozsah
stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla
přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochranny zdraví dětí a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskryminace,
násilí nebo násilí
Bezpečnost dětí je zajištěna po celou dobu provozu školy prostřednictvím všech
pedagogických i provozních zaměstnanců při všech aktivitách
Učitelky pravidelně provádějí poučení dětí o bezpečném chování, v rámci výchovy a
vzdělávání jsou všichni zaměstnanci školy povinni předcházet jakýmkoli projevům
diskriminace, násilí a patologických jevů
O úrazu všichni zaměstnanci informují ředitelku MŠ, zákonného zástupce , učitelka
učiní zápis do Knihy úrazů
V celém objektu MŠ je zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek
Ředitelka má právo pověřit i ostatní způsobilé osoby ( pracpoměr v MŠ – uklizečka)
dohledem nad dětmi, pokud to situace vyžaduje.
Obě učitelky osobně zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí
od zákonných zástupců až do doby předání
Dětem není dovoleno nosit do MŠ nebezpečné předměty
Odchod dětí z MŠ v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být
výslovně uveden v Evidenčním listě dítěte nebo v písemném ,,Zmocnění pro
předávání“. Nezletilým osobám bude dítě předáno jen na základě písemného souhlasu.

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
Po dobu vzdělávání, při pobytu dítěte v MŠ vedou učitelky děti k šetrnému
zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením
školy.
Zákonní zástupci i další návštěvníci pobývají v MŠ pouze nezbytně nutnou
dobu. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem
nepoškozovali majetek. Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy
dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup
nového zařízení.

Tento školní řád byl aktualizován s účinností od 1.9.2015
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