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A) PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, JEJICH ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE 
ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Práva dítěte 

1. Individuálně uspokojovat své potřeby (jídlo, odpočinek, pití, soukromí, pohyb) 
2. Rozvíjet všechny své schopnosti a dovednosti 
3. Účastnit se aktivit a činností nabízených učitelem/učitelkou nebo ostatními dětmi 

dle vlastní volby 
4. Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech 
5. Vyjádřit svůj názor, nesouhlas 
6. Podílet se na tvorbě pravidel soužití 
7. Na poskytnutí podpůrných opatření 
8. Na laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga a vytváření 

vlídného a důstojného prostředí ze strany mateřské školy-s výchovnými metodami 
jsou neslučitelné tělesné tresty, ponižování dítěte apod. 

9. Na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením či nedbalým 
zacházením 

10. Na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci 
možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická 
opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí 

11. Na ochranu zdraví a bezpečí 
12. Na citlivé, empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni 
13. Na pomoc a ochranu školy a státu v případě podezření zanedbání či týrání 
14. Být přijímáno jako jedinečná lidská bytost, která má svoji důstojnost a je hodna 

uznání 
15. Na zdravý duševní a tělesný růst 
16. Na podnětné prostředí, které vede k harmonickému rozvoji osobnosti a 

zprostředkovává vědění 
17. Být vychováváno k samostatnosti a ke svobodě, škola rozvíjí kritické myšlení dítěte 

a vede ho k zodpovědnosti za své jednání 
18. Na adaptační režim 
19. Na respektování prostředí, z něhož dítě přichází (sociálních, kulturních, 

náboženských aj. odlišností) 

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata 

dne 20. listopadu 1989, Valným shromážděním OSN a pro ČR vstoupila v platnost 

dne 6.února 1991. 
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Povinnosti dítěte 

1. Respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu 
2. Respektovat pokyny všech pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy 
3. Účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu 
4. Respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a 

mateřské škole 
5. Dodržovat zásady osobní hygieny 
6. Respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani psychicky 

nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity 
7. Šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami 
8. Účastnit se v situacích vyplývajících z platných právních předpisů a nařízení tzv. 

distanční formy výuky  
9. Respektovat zákaz vstupu do kanceláře, kabinetů, šaten a kuchyně (přípravny jídel) 

bez vyzvání zaměstnance školy 
10. Respektovat zákaz manipulace s okny a žaluziemi a sezení na okenních parapetech  
11. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí ve školní budově nebo 

mimo budovu při akci pořádané školou, děti ihned hlásí vyučujícímu, nebo 
zaměstnanci, který je pověřen dohledem 

12. Během pobytu ve škole nesmí dítě svévolně opustit školní budovu 
13. Dodržovat ve třídě, v celé školní budově a v areálu školního pozemku pořádek 



5 

Práva zákonných zástupců dětí 

➢ Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 
➢ Spolupracovat s pedagogy a individuálně konzultovat potřebné poznatky o svém dítěti 

(na třídních aktivech, v dohodnutých konzultačních hodinách nebo po předchozí 
domluvě v jinou dobu-je zakázáno narušovat v této souvislosti pracovní a výchovnou 
činnost) 

➢ Vznášet připomínky a podněty k práci školy u učitelek nebo u vedení školy 
➢  Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího obsahu ŠVP a podílet se 

na realizaci programů, navrhovat akce či aktivity MŠ 
➢ Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě s vedením školy zúčastnit se 

činností mateřské školy, tato účast však nesmí narušit organizaci vzdělávání třídy ani 
narušovat bezpečí a zdraví dětí 

➢ Podílet se na vytváření prostředí a podmínek MŠ (úpravy zahrady, drobné sponzorství 
apod.) 

➢ Být informováni o dění ve škole prostřednictvím (webových stránek školy, emailem, 
popř. s rodiči domluveným jiným komunikačním kanálem např. ve třídní skupině na 
WhatsApp, na nástěnkách v MŠ) 

➢ Být seznámeni s dokumentací MŠ 
➢ Nahlížet do spisu dítěte 

Povinnosti zákonných zástupců dětí 

➢ Respektovat Školní řád a pokyny školy v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti svých 
dětí 

➢ Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do 
MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné 
ohleduplnosti 

➢ Vodit do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění jako je rýma, 
kašel, průjem-za nemoc se považuje i pedikulóza (zavšivení) – (viz Zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). V opačném případě 
má učitelka právo požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti 
dítěte ke vzdělávání formou potvrzení od ošetřujícího lékaře nebo jeho přijetí pro 
zdravotní stav dítěte odmítnout. 

➢ Při náhlém onemocnění dítěte, během jeho pobytu v mateřské škole, je zákonný 
zástupce nebo jím pověřená osoba povinna vyzvednout své dítě neprodleně po 
vyzvání pedagogem 

➢ Omluvit nepřítomnost dítěte ve škole a na školních akcích  
➢ Respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné předškolní 

vzdělávání 
➢ Ohlásit výskyt infekčního onemocnění 
➢ Zajistit, aby děti přicházely do školy a na školní akce včas a vhodně oblečené pro 

pobyt ve třídě i venku, včetně vhodné obuvi (na přezutí bačkory nikoliv pantofle!) 
➢ Pravidelně kontrolovat a doplňovat obsah tašek na náhradní oblečení v šatně 
➢ Viditelně podepsat osobní věci svého dítěte 
➢ Navštěvovat třídní aktivy a sledovat pokyny na nástěnkách v aule a v šatnách, na 

požádání učitele nebo vedení školy se dostavit do školy 
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➢ Respektovat zákaz vstupu s dítětem do třídy, čekají na ně v prostorách šaten (do tříd 
mohou zákonní zástupci vstupovat jen se souhlasem přítomné učitelky) 

➢ Oznamovat mateřské škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (změna bydliště, telefonní spojení, změna 
zdravotní pojišťovny, aj.) 

➢ Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo 
na účast na akcích (škola v přírodě, sportovní a tělovýchovné akce, apod.). Vyplývá z 
§ 22 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

➢ Zaplatit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání (netýká se dětí plnících povinné 
předškolní vzdělávání) a úplatu stravného za každé své zapsané dítě stanovenou 
směrnicí 16.ZŠ a MŠ 

➢ Respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen 
svého dítěte, ale též ostatních dětí navštěvujících mateřskou školu 

➢ Nedávat dětem do mateřské školy cenné a nevhodné předměty u nichž je riziko ztráty 
nebo poškození zdraví dětí-škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození 
těchto předmětů (hračky, mobilní telefony, řetízky, prstýnky aj.). 

➢ Je-li dítěti povolen odklad školní docházky, jsou zákonní zástupci povinni předložit 
řediteli školy Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky vydané ředitelstvím ZŠ 

➢ Pokud dítě svým chováním závažným způsobem ohrožuje bezpečnost a zdraví sebe 
i ostatních, je v zájmu dítěte i jeho rodičů, aby úzce spolupracovali s učitelem, 
výchovným poradcem a akceptovali jejich doporučení (např. navštívit s dítětem 
pedagogicko-psychologickou poradnu či středisko výchovné péče) 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy 

➢ Zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vyjadřují otevřeně, pravdivě, 
aktivně přistupují k problémům 

➢ Zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se respektují, podporují vzájemnou 
důvěru, úctu, toleranci, zdvořilost a důstojnost 

➢ Zaměstnanci školy vytvářejí pozitivní atmosféru ve škole 
➢ Zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dodržují základních společenská 

pravidla a pravidla slušné komunikace 
➢ Zaměstnanci školy usilují o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti 

ke škole 
➢ Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
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B) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

1. Ředitelství 16. ZŠ a MŠ, Americká třída 30, Plzeň-město: tel.č.378 028 420; 
 e-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz; www.duhovaskola.cz 

2. Činnost mateřské školy probíhá ve dvou budovách:  
o Ke Kostelu 3, Plzeň – Malesice („Zelená třída“ smíšená); tel.č.377 331 145; 

 e-mail: skolka.malesice@zs16.plzen-edu.cz 

o Stromková 29, Plzeň – Radčice („Červená a Žlutá třída „smíšená); 
tel.č.377 822 503; e-mail: skolka.radcice@zs16.plzen-edu.cz 

3. Mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin. 

4. Provoz školy v měsíci červenci a srpnu může být omezen nebo přerušen. Rozsah 
přerušení či omezení se řídí rozhodnutím ředitele školy po projednání se zřizovatelem 
a je povinen jej oznámit zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. 

5. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem 
omezit nebo přerušit i v jiném období, než jsou hlavní prázdniny. Za závažné důvody 
se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování 
předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel 
mateřské školy neprodleně po rozhodnutí. 

6. Provoz školy o vedlejších prázdninách může být po rozhodnutí ředitele školy omezen 
na základě předem zjištěného zájmu zákonných zástupců a sloučen do jednoho 
odloučeného pracoviště mateřské školy. 

7. Nejvyšší počet dětí v každé třídě je 25 (umožněno výjimkou z nejvyššího počtu dětí) 

8. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zástupkyní 

ředitele pro mateřskou školu dle kritérií stanovených zřizovatelem školy v souladu s § 

34 odst.3 Školského zákona. 

9. Mateřská škola nemá vytvořeny podmínky k přijetí dětí mladších 3 let, tyto děti mohou 

být přijaty, po dovršení tří let, v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná 

kapacita. 

10. V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a 

to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 

11. Příchod dětí: 
Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba je povinna předat dítě osobně učitelce a 
teprve pak opustit budovu mateřské školy. 

➢ každý den od 6.30 hodin do 8.00 hodin, do uzamčení budovy 
➢ pozdější příchod je výjimečně možný po předchozí domluvě s učitelkou, nesmí však 

narušit bezpečnost dětí a režim vzdělávání, zákonný zástupce je však povinen do 
8.00hod přihlásit stravování a nahlásit délku pobytu dítěte ve škole (příchod mezi 
10.00-12.00 hod není možný z důvodu pobytu dětí venku a absence pedagogického 
personálu, který by v tuto dobu mohl dítě převzít) 

mailto:skola@zs16.plzen-edu.cz
mailto:skolka.malesice@zs16.plzen-edu.cz
mailto:skolka.radcice@zs16.plzen-edu.cz
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12. Vyzvedávání dětí: 

➢ Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si přebírá dítě od učitelky mateřské školy 
přímo ve třídě nebo na zahradě mateřské školy v době k tomu určené. Zákonní 
zástupci dítěte jsou povinni uvést na listu „Zmocnění“ osoby starší 15 let, které mají 
právo dítě ve škole předávat a vyzvedávat. Jednorázově lze dítě vyzvednout jinou 
osobu, která není uvedena ve zmocnění jen na základě předložení písemného 
„Pověření“ podepsaného zákonným zástupcem. 

➢ dítě odcházející po obědě, si zákonný zástupce (popřípadě jím pověřená osoba) 
vyzvedne v době 12.15 – 12.30 hodin MŠR 

 12.30 – 12.45 hodin MŠM 
➢ odpoledne v době 14.30 – 16.30 hodin 

➢ Zákonný zástupce se v prostorech mateřské školy a školní zahrady zdržuje pouze 
nezbytně nutnou dobu.  

➢ V případě, že dítě nebude vyzvednuto po ukončení provozní doby (do 16.30 hodin): 

a) učitelka telefonicky vyzve zákonného zástupce a počká s dítětem do jeho 
příchodu 

b)  pokud zákonný zástupce není dostupný na žádném telefonickém kontaktu, ale 
uvedl ve Zmocnění jinou pověřenou osobu pro případ nedostupnosti zákonného 
zástupce, učitelka kontaktuje tuto osobu 

c)  V případě nedostupnosti zákonného zástupce ani jiné pověřené osoby je 
pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem 
v prostorech mateřské školy a vznikají mu tak přespočetné hodiny nad 
stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 

d)  Učitelka informuje ředitele školy a pak kontaktuje příslušný městský úřad-
Orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), se kterou vzniklou situaci 
vyřeší ve prospěch dítěte (pro získání kontaktu na osobu vykonávající 
pohotovostní službu OSPOD může pedagogický pracovník kontaktovat 
městskou policii. 

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy 
a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím 
pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagoga. Škola má 
nárok na vymáhání peněžní náhrady po zákonných zástupcích. Pokud dojde k pozdnímu 
převzetí dítěte po ukončení provozní doby, ředitel školy písemně informuje zákonného 
zástupce o narušení provozu mateřské školy. Po opakovaném narušení provozu může 
ředitel školy po písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. Písmene b) školského zákona. 
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13. Stravování dětí: 

➢ Přesnídávka 08.30 – 09.00 hodin 
➢ Oběd 11.30 – 12.00 hodin MŠR 

 12.00 – 12.30 hodin MŠM 
➢ Svačina 14.00 – 14.30 hodin 

Pokud je dítě ve škole v době podávání jídla, stravuje se vždy. 
V případě prokázané intolerance některých potravin a alergií, je toto zákonný zástupce 
povinen doložit potvrzením lékaře a sepsat dohodu o individuálním způsobu 
stravování s ředitelem školy a vedoucí školního stravování. 

14. Organizace denního režimu činností je součástí Školního vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání a je též zveřejněna na webových stránkách školy. 

15. Nepřítomnost dítěte: 

o předem známou nepřítomnost dítěte oznámí zákonný zástupce nejpozději 1 den 
před jeho nepřítomností (telefonicky nebo osobně třídní učitelce, u dlouhodobé 
plánované nepřítomnosti emailem zástupkyni ředitele pro mateřskou školu) 

o není-li nepřítomnost předem známá, omluví zákonný zástupce nepřítomnost dítěte 
osobně nebo telefonicky do 8.00 hodin  

o onemocní-li dítě nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, 
s nimiž dítě bydlí, oznámí to zákonní zástupci neprodleně ve škole; v takovém 
případě může dítě pokračovat v docházce do školy jen se souhlasem lékaře 

o uvolnění v průběhu vzdělávacího dne – pouze s doprovodem zákonného zástupce 
nebo jím pověřené osoby 

o třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy a v případě neomluvené absence 
nebo zvýšené omluvené absence informuje zástupkyni pro mateřskou školu, která 
poskytnuté informace vyhodnocuje, řeší pohovorem se zákonnými zástupci a při 
opakující se absenci je oprávněna toto oznámit orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. 

16. Ukončení docházky dítěte do školy v těchto případech: 

o neomluvená absence dítěte, trvající nepřetržitě po dobu delší než dva týdny, bude 
na návrh zástupkyně ředitele, po předchozím písemném upozornění zákonného 
zástupce, ukončeno rozhodnutím ředitele školy (§ 35, odst. 1, písm. a) ŠZ) - netýká 
se dětí s povinnou školní docházkou 

o pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy 
např. ranní pozdní příchody, pozdní vyzvedávání dítěte (§ 35, odst. 1, písm. b) ŠZ) 

o ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 
poradenské zařízení 

o opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty školního stravování ve 
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady (§ 35, odst. 
1, písm. d) ŠZ) 
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17. Způsob platby měsíční úplaty za předškolní vzdělávání: 

školné – vždy do 10. dne v měsíci 

➢ bezhotovostně převedením z účtu zákonného zástupce na účet školy 
4838620287/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte 

nebo 

➢ hotovostně složenkou u KB  

stravné – vždy k 5. dni v měsíci 

➢ bezhotovostně převodem z účtu zákonného zástupce na účet školy 
25237311/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte 

nebo 
➢ hotovostně u vedoucí školní jídelny 

Poznámka: 
Zákonní zástupci platí stravné zálohově vždy na daný měsíc. Záloha se vyúčtovává 
na konci školního roku tak, že stravné za měsíc červen je zúčtováno jako rozdíl mezi 
zálohou a skutečně odebranými obědy v měsíci červnu. 

18. Organizační záležitosti: 

➢ výměna ručníků 1x týdně 
➢ výměna oděvu na spaní 1x týdně 
➢ výměna ložního prádla 1x za 14 dní 
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C) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A 

JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci 
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým 
pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí určit 
tehdy, pokud je zletilý a způsobilý právních úkonů. 

2. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí při akcích mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – 
pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, 
který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

3. Za bezpečnost dětí ve škole odpovídají po celou dobu vzdělávací práce s dětmi 
pedagogičtí pracovníci – učitelky, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných 
zástupců nebo jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zákonným zástupcům 
nebo jimi pověřené osobě.  

4. Při organizaci vzdělávání při akcích souvisejících se vzdělávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečňuje tato činnost, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 
pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám dětí. 

5. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví dětí připadnout více než a) 20 dětí z 
běžných tříd nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s podpůrným opatřením 
2.-5.stupně. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ředitel školy. Škola pro plánování výše uvedených 
akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem 
projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění 
BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy.  
Při přecházení žáků na místa akcí konaných mimo budovu školy se děti řídí pravidly 
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před výše uvedenými akcemi, 
doprovázející učitel děti prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné výlety třídy, 
školy v přírodě platí zvláštní bezpečností předpisy, se kterými jsou děti předem 
seznámeny. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se děti podřizují vnitřnímu řádu 
tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:  

a) směrnice pro školy v přírodě 
b) školní výlety 

Za dodržování předpisů BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

7. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní 

legislativa, pravidla silničního provozu, zejména tam, kde není chodník, nebo je-li 

neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí 

se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nejvýše dva vedle 

sebe, při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze za 

sebou. Děti a učitelky jsou povinny používat předepsané reflexní vesty a pomůcky. 
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8. Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné 

předměty, překážky (sklo, hřebíky, ostré velké kameny apod.) a zkontrolují funkčnost 

a bezpečnost tělocvičného náčiní či zahradního vybavení. 

9. Při aktivitách rozvíjejících zručnost, kdy je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, 

nože, kladívka, jehly apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené 

opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagoga. 

10. Děti nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplné k mladším dětem, 
slabším, respektují se. 

11. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování, šikanování a veškerá činnost, která by 
vedla k ohrožování zdraví dětí. Je nepřípustné, aby dítě napadlo ostatní děti z důvodu 
rasismu. Vztahy v kolektivu jsou proto pedagogy preventivně monitorovány. 
Nežádoucí projevy chování jsou řešeny se zákonnými zástupci, popřípadě za podpory 
školského poradenského zařízení. 

12. Při příznacích onemocnění v době pobytu dítěte ve škole, jsou zákonní zástupci 
telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

13. Učitelky nesmí dětem podávat žádné léky s výjimkou léků na alergii, a to na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce s vyjádřením ošetřujícího lékaře. Ředitel 
projedná s dotčeným pedagogem, zda s podáváním léku souhlasí a zajistí jeho řádné 
proškolení o způsobu podávání. 

14. Při nástupu dítěte po nemoci nebo dovolené zapíše zákonný zástupce do příslušného 
sešitu „prohlášení o bezinfekčnosti“. Učitelka má právo vyžádat si od zákonného 
zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může do 
kolektivu ostatních dětí. 

15. V budově a areálu školy platí přísný zákaz jezdit na kolečkových bruslích, 
koloběžkách, kolech, skateboardu apod. 

16. Rovněž zde platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 
látek a kouření. 

17. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací 
působení na děti, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího 
programu jsou děti nenásilnou formou přiměřenou jejich věku a schopnostem 
seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, intoxikace, alkoholismu, kouření, 
virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem 
násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

18. Do areálu školy je přísně zakázáno vodit své domácí mazlíčky. Výjimku mají pouze 
odborníci, kteří živá zvířata používají při vzdělávacích akcích pro děti. Vždy je však 
nutné zvážit přítomnost zvířat vzhledem ke zdravotním znevýhodněním některých dětí 
a projednat je s ředitelem školy a zákonnými zástupci dětí (astma a alergie). 

19. Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, 
nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí či nábytku. 

20. Dětem není dovoleno nosit do mateřské školy předměty ohrožující jejich zdraví. 
Nepřípustné jsou předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.) 
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D) POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

➢ Předškolní vzdělávání je povinné dle §34a Školského zákona pro každé dítě od 
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte. 

➢ Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné a nelze ho ukončit dle §35 školského 
zákona. 

➢ Při zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání se nevyžaduje řádné 
očkování dítěte. 

➢ Zákonný zástupce dítěte s povinnou školní docházkou je povinen zajistit dítěti 
pravidelnou denní docházku v rozsahu 4hodin denně (v pracovní den) a to od 8.00-
12.00 hodin. Tato povinnost není dána ve dnech školních prázdnin. 

➢ Pokud dojde k uzavření MŠ (z rozhodnutí KHS), je zákonný zástupce dítěte 
s povinnou předškolní docházkou povinen zajistit účast dítěte na distančním 
vzdělávání. 

➢ Nepřítomnost dítěte s povinnou školní docházkou je zákonný zástupce povinen 
doložit písemně na Omluvném listu s uvedením důvodu absence, Třídní učitel/ka 
eviduje docházku dětí s povinnou školní docházkou ve své třídě a v případě 
neomluvené (max. 20 hodin) či zvýšené absence dítěte řeší se zástupkyní ředitele 
pro mateřskou školu. Zákonný zástupce bude písemně vyzván k projednání důvodů 
absence. Opakovaná dlouhodobá absence bude oznámena orgánu sociálně právní 
ochrany dítěte. 

➢ Rozhodnutí o uvolnění dítěte na delší dobu je v kompetenci ředitele mateřské školy 
(písemnou žádost o uvolnění je třeba předat řediteli školy nejpozději 5 dní před 
uvolněním. 

➢ Individuální vzdělávání dítěte, se uskutečňuje bez pravidelné docházky dítěte do 
mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí nejpozději 3 měsíce před 
počátkem školního roku. Oznámení musí splňovat náležitosti dle § 34b odst. 2 
Školského zákona. Pokud se zákonný zástupce rozhodne zvolit tento způsob 
vzdělávání v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuální předškolního 
vzdělávání nejdříve dnem, který následuje po dni doručení oznámení řediteli 
mateřské školy, kam bylo dítě přijato. Individuální vzdělávání se uskutečňuje bez 
docházky dítěte do mateřské školy a dítě se neúčastní žádných akcí školy. Zástupce 
ředitele pro mateřskou školu doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (tyto 
oblasti vycházejí z RVP PV, ŠVP a desatera předškoláka). Zákonný zástupce je 
povinen zajistit účast svého dítěte na ověřování úrovně dosažených očekávaných 
výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí, které se koná mezi 3. a 4. měsícem od 
začátku školního roku. Přesný termín zákonný zástupce individuálně dohodne 
s ředitelem školy na začátku školního roku. Ověřování probíhá v mateřské škole 
formou rozhovoru s dítětem a jeho zákonným zástupcem, didaktických her, 
pozorování, popř. rozborem portfolia a pracovních listů, které rodič donese. V případě 
potřeby může škola doporučit dítěti návštěvu školského poradenského centra za 
účelem posouzení školní zralosti a připravenosti. Individuální vzdělávání může být 
ukončeno, pokud se zákonný zástupce opakovaně nedostaví s dítětem k ověřování, 
a to ani v náhradním termínu. Dítě musí neprodleně nastoupit k denní docházce 
v mateřské škole. 
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E)  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ 

NADANÝCH: 

➢ Mateřská škola vytváří podmínky, které odpovídají individuálním potřebám všech dětí 
s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

➢ Podpůrná opatření prvního stupně si mateřská škola sama stanovuje na základě 
systematického hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte s využitím metod 
pedagogické diagnostiky. V případě potřeby vypracuje pedagog dítěti plán 
pedagogické podpory, se kterým seznámí zákonné zástupce. Tento plán vzdělávání 
bude po třech měsících vyhodnocen. Na základě zjištění, že opatření byla neúspěšná, 
bude zákonným zástupcům doporučeno vyšetření dítěte ve školském poradenském 
zařízení. 

➢ Vzdělávání dítěte s podpůrným opatřením druhého až pátého stupně lze v mateřské 
škole realizovat pouze na základě projednání školského poradenského zařízení se 
školou a zákonným zástupcem dítěte. Pokud bude doporučeno vzdělávání dítěte 
podle individuálního vzdělávacího plánu, ten bude mateřskou školou vypracován ve 
spolupráci a na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

➢ Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením se snižuje počet 
žáků na třídě v souladu s §2 odst.3. vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 
ve znění pozdějších předpisů 

➢ U nadaných dětí mateřská škola vytváří stejné podmínky vzdělávání jako u dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. U dítěte vykazujícího známky nadání bude 
stimulován rozvoj jeho potenciálu. 

➢ Dítěti je ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci 

zajištěna speciální pedagogická péče na základě individuálního vzdělávacího plánu, 

který vychází ze ŠVP a závěrů psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření 

dítěte. 

➢ Podpůrná opatření jsou poskytována i dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, je alespoň 4 děti v jednom místě poskytování vzdělávání, ředitel mateřské 

školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Maximální počet dětí v jedné 

skupině je 8 dětí. 
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F) VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: 

➢ Distanční vzdělávání se poskytuje a je povinné pro děti plnící povinnou školní 

docházku v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení 

karantény za předpokladu, že chybí většina dětí ve třídě. 

➢ Forma distanční výuky bude vždy zveřejněna na webových stránkách mateřské školy 

a rodiče o tomto budou informováni mailem. 

➢ Zákonný zástupce omluví dítě, které se z důvodu nemoci nebo jiného závažného 

důvodu nemůže distanční výuky zúčastnit (emailem). 

➢ Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám 

dítěte. 

G) PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ŽÁKŮ 

1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti 
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami 
a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Dítě je povinno respektovat a dodržovat 
společně dohodnutá pravidla. V případě poškození majetku školy v důsledku 
nedodržení pravidel jsou zákonní zástupci povinni se podílet na jejich řešení. 

2. Každé poškození hlásí dítě učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Za škodu 
způsobenou dítětem, popřípadě jeho doprovodem, svévolně nebo z nedbalosti bude 
požadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce dítěte, které ji způsobilo. 
Nezjistí-li se viník, pak celá třída.  

3. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, s elektrickými spotřebiči, 
vypínači, elektrickým vedením, hlavicemi radiátorů a hasicími přístroji, pokud není 
přítomen učitel a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy – třídy, 
chodby, záchody atd. Je zakázáno nešetrně zacházet s hračkami, nábytkem a 
celkovým vybavením místností. Dětem je zakázáno manipulovat s okny a žaluziemi.  

4. Nalezené věci se odevzdávají paní učitelce nebo jinému zaměstnanci školy.  
5. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat spolužáky a veškeré prostory školy. 

V případě poškození uhradit škody, nebo uvést vše do původního stavu. 


