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OBECNÁ USTANOVENÍ 
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I. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH 
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH 

VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Čl.I. 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

o 1.1.            Každé přijaté dítě ( dále jen „dítě“ ) má právo 

✓ na kvalitní předškolní vzdělávání  zaručující optimální rozvoj jeho schopností a 
rozvoj jeho osobnosti 

✓ na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně 

✓ na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, na 
ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí 

✓ na svobodu myšlení, náboženství 

✓ na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek  

✓ právo na seznámení se přiměřeně věku s podmínkami jejich pobytu ve škole  

o 1.2            Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních      
práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 

o 1.3.           Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto 
školního řádu. 

2. Děti nesmějí: 

✓ nosit do školy cenné věci, náramky, řetízky , hračky /výjimkou jsou plyšové 
hračky na spaní/ 

✓ nosit do školy bonbony a sladkosti / výjimku tvoří oslava svátku a narozenin , 
kdy bonbony předají rodiče paní učitelce , pokud budou chtít rodiče darovat 
sladkost jinému dítěti , učiní tak mimo prostory MŠ / 

✓ nesmějí nosit do školy předměty, které nesouvisí se školní prací a mohou 
ohrozit zdraví ostatních (nože, kuličkové pistole, makety zbraní atd. …)  

3. Základní práva zákonných zástupců  

o 3.1.Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí ( dále jen „zákonní zástupci“ ) 
mají právo 

✓ na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí 

✓ vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících 
se záležitostí vzdělávání dětí 
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✓ na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení 
v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. Viz. § 21 odst. 2 Školského zákona 

4. Povinnosti zákonných zástupců: 

o 4.1. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni 

✓ zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vždy vhodně, 
čistě upravené 

✓ na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dětí 

✓ informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte 

✓ dokládat důvody nepřítomnosti dítěte 

✓ oznamovat mateřské škole údaje v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro 
vedení matriky ( např. telefonické spojení, změna zdravotní pojišťovny, změna 
zaměstnání apod. ) 

✓ při svévolném poškození majetku školy dítětem rodiče zajistí po dohodě s ředitelkou 
nápravu.  

5.  Stanovení podmínek pobytu dítěte v mš, způsobu a rozsahu jeho stravování 

5.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými 
zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy, délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň 
dohodne způsob a rozsah stravování po dobu pobytu v mateřské škole.  Jedná – li se o děti se 
zkrácenou docházkou /2děti na jedno místo / , lze dohodnout prodloužení docházky dítěte , jemuž 
nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí  , nejdříve s účinností od prvního dne druhého 
kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody . O uzavření této dohody ředitelka mš 
neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte , které se vzdělává ve zbývající době   

 

o 5.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno 
ji opět dohodnout s ředitelkou školy.  Rozsah stravování dítěte je nutno stanovit tak, aby se 
dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 

o 5.3. Zákonní zástupci dětí , které jsou přijaté k 1.9. do mš , ale nastupují po dohodě 
s ředitelkou mš až v průběhu školního roku , ohlásí nástup dítěte do mš nejpozději měsíc 
před datem nástupu .  

6. Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předávání 
zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

o 6.1. Zákonní zástupci předávají dítě ( po jeho převlečení v šatně ) učiteli mateřské školy 
ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny či 
ke schodům. V tomto případě by mateřská škola nepřebírala  odpovědnost. 

o 6.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské 

školy přímo ve třídě či jídelně, popřípadě na zahradě mateřské školy. Po předání dítěte 

rodičům a jejich následném společném setrvání v areálu MŠ ( včetně zahrady ) za 

bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Rodiče dohlédnou , aby se dítě rozloučilo s učitelem 
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mateřské školy . Nelze odebrat dítě ze třídy či zahrady bez vědomí učitele mateřské 

školy.  

o 6.3. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání při 

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými 

zástupci, předávají zástupci dítěte ředitelce mateřské školy.  

7.     Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích.  

o 7.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně informovat u učitelů mateřské školy 

o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

o 7.2. Ředitelka mateřské školy vypracovává plán spolupráce s rodiči. Při společných 

setkáních s rodiči informuje zákonné zástupce o podstatných záležitostech 

vzdělávání dětí a organizačních záležitostech mš.  

o 7.3. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy 

individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky 

zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. Ředitelka určí konzultační den a hodinu. 

o 7.4. Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili 

k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.  

8 . Mimořádné školní a mimoškolní akce 

o 8.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní 

představení pro děti, besídky apod. ,informuje  o tom zákonné zástupce dětí 

v dostatečném předstihu a to prostřednictvím www.stránek, nebo facebooku a 

nástěnky ve vestibulu mš, případně při předávání dítěte zákonnému zástupci po 

ukončení denního vzdělávání. 

o 8.2. V případě , že součástí akcí uvedených v bodě 8.1. bude i finanční příspěvek rodičů, 

vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na této 

akci. 

o 8.3. Pokud nepřijdou děti v den, kdy se pořádá akce mimo prostory MŠ včas ( tj. do 

odjezdu na akci ) , nelze je ponechat v MŠ v péči paní kuchařky či uklizečky. 

9 .   Omlouvání dětí  , informování zákonnými zástupci o  zdravotním stavu dětí  

 9..1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání      

v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost – včetně doby nepřítomnosti dítěte – v dostatečném 

předstihu. MŠ zajistí automaticky odhlášení dítěte ze školního stravování . Pokud nebude dítě 

odhlášeno nejpozději do 7.30 hodin dne , od kterého je dítě nepřítomno , bude mu započítáno 

stravné tak  jako v přítomnosti dítěte . 

 V případě nepřítomnosti dítěte docházejícího na povinné předškolní vzdělávání doloží zákonný 

zástupce dítěte nepřítomnost dítěte  písemně . 

http://www.stránek/
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o 9.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu 

účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost neprodleně a bez zbytečného odkladu zákonný 

zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské 

škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti je možné osobně, telefonicky do mateřské 

školy.  Tento první den nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné odebrat oběd ve školní 

jídelně mateřské školy v době od 11.00 do 11.30 hod. ) ,jinak bude započítáno stravné tak, 

jako v přítomnosti dítěte. Pokud bude dítě nepřítomno v MŠ z důvodu nemoci déle, než na 

jak dlouho ho zákonní zástupci omluvili , je potřeba dítě dodatečně omluvit , jinak bude 

stravné započítáno tak , jako v přítomnosti dítěte . 

Nejdéle do 3 dnů po nástupu dítěte do školy předloží zákonný zástupce dítěte docházejícího 

na povinné předškolní vzdělávání písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem . 

Pokud zákonní zástupci nedodají v určeném termínu omluvenku , vyzve je opětovně ředitelka 

k dodání písemné omluvy .  

o 9.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný 

zástupce přejímacího učitele mateřské školy o případných menších zdravotních potížích 

dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 

o 9.4. Zákonní zástupci dítěte informují  - neprodleně mateřskou školu o výskytu infekčního či 

parazitního onemocnění v rodině a dalších závažných skutečnostech. Pokud je dítě nemocné,  

( např. katar horních cest dýchacích  apod.  )  , rodiče nevyžadují na učiteli mateřské školy, 

aby dítěti podával v průběhu dne léky . 

o 9.5. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin , proto zákonný 

zástupce na tyto dny dítě omlouvá ústně či telefonicky , nevyžaduje se písemná omluva .  

10.     Úhrada školního stravování a úplata za vzdělávání v mateřské škole 

o 10.1.  Zákonní zástupci, kteří jsou povinni hradit tyto úhrady, dodržují při úhradě  následující  

podmínky  : 

✓  úhrada za kalendářní měsíc je splatná vždy v předem stanoveném termínu, a to i 

v případě momentální nepřítomnosti dítěte v mateřské škole 

✓ ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem – ze závažných důvodů – 

dohodnout jiný termín úhrady  

✓ zákonný zástupce dítěte poukáže úhradu prostřednictvím trvalého příkazu či 

internetového bankovnictví na účet MŠ  

✓ v případě , že úhrada nebude poukázána na účet do konce měsíce , nelze dítě 

následující měsíc přijmout do MŠ 

✓  všemi zúčastněnými je dodržována směrnice mateřské školy „ Stanovení výše úplaty“ 
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11.    Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci 

mateřské školy , s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními  zákonnými zástupci. 

Při pobytu v mateřské škole  zákonní zástupci dětí: 

✓ dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a provozní řád mateřské školy 

✓ řídí se školním řádem mateřské školy 

✓ při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy , s jinými dětmi docházejícími do 

mateřské školy a s ostatními  zákonnými zástupci dětí dodržují pravidla slušnosti a vzájemné 

ohleduplnosti 

12.  Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole . 

12.1.     Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání. Ředitelka mateřské školy může 

rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě nezúčastnilo po dobu delší než dva 

týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodě 9.1. a 

9.2. tohoto školního řádu.  

12.2.    Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

zákonných zástupců. V případě, že zákonní zástupci dítěte vážným způsobem nebo opakovaně 

porušují pravidla stanovená v bodě 11 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení 

vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.  

12.3.    Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době. Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání 

v mateřské škole byla stanovena zkušební doba  pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení 

v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka 

mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.  

12.4    Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní 

stravování. 

V případě že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za 

vzdělávání nebo za stravné, uvedené v bodě  10.1. tohoto školního řádu , může ředitelka mateřské 

školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených 

úplat.  

12.5. Vyloučeno nemůže být dítě docházející na povinné předškolní vzdělávání . Povinné předškolní 

vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky . 

12.6. K ukončení individuálního vzdělávání dítěte dojde , pokud zákonný zástupce nezajistil účast 

dítěte u ověření nebo podáním žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mš . 
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II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

13.    Podmínky provozu organizace vzdělávání v mateřské škole 

o 13.1. Zřizovatelem mateřské školy je Magistrát města Pardubice 

o 13.2. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 

od 6.30 do 16.00 hodin.   

o  13.3 Mateřská škola má jednu třídu, kapacita je 25 dětí .  

o 13.4. Uzavření či přerušení provozu mateřské školy 

• V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy, po dohodě se 
zřizovatelem, stanovený provoz uvedený v bodě 13.2. tohoto školního řádu omezit 
nebo přerušit , a to zejména z důvodu stavebních úprav,  nedostatku učitelů 
mateřské školy, čerpání dovolené, apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí 
ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. 

• Uzavření mateřské školy z důvodu čerpání dovolené – v období letních prázdnin je 
mateřská škola uzavřena zpravidla na dobu 7 týdnů , v období  vánočních prázdnin je 
provoz přerušen na dobu , po kterou zaměstnanci čerpají dovolenou .  Provoz mš 
může ředitelka přerušit , pokud počet nahlášených dětí klesne pod 6 dětí .     

• Na dobu vedlejších prázdnin jsou zákonní zástupci povinni na výzvu  v určeném 
termínu nahlásit docházku či nepřítomnost dítěte v tomto období . Toto nahlášení 
bude závazné , takže pokud dítě v daný den do MŠ nenastoupí , započítává se mu 
stravné , jako by bylo přítomno v MŠ . Pokud zákonní zástupci neodhlásí dítě ve 
stanoveném termínu a dítě v době vedlejších prázdnin nebude v MŠ přítomné , 
stravné se mu započítává . 

• Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem 
omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1 § 3 vyhlášky  o 
MŠ. Informaci o omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném 
místě. 

14.     Vnitřní denní režim při vzdělávání 

o 14.1. Předškolní vzdělávání dětí je plněno podle stanoveného školního vzdělávacího 
programu „ ÚSMĚV „. 

o 14.2.   REŽIM  DNE  : 

                   Plnění vzdělávacích cílů z TVP v průběhu celého dne dle daného podtématu s využitím  

                   vhodných činností, metod a organizace s uspokojováním individuálních potřeb dítěte                                        

                   Pobyt venku :                            každý den dle podmínek 

                   Zdravotní cvičení :                   v průběhu dopoledne    

              14.3   Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně . 

                        Ředitelka stanovila začátek povinného předškolního vzdělávání na 8,00 hodin . 
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              14.4. Ověřování individuálního vzdělávání dětí u povinného předškolního vzdělávání stanovila  

                        ředitelka na čtvrté úterý v listopadu , náhradní termín na druhé úterý v prosinci .                                      

o 14.5.   Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze 
školního rámcového programu a v případě výletů, divadelních představení pro děti, besídek 
a podobných akcí . 

15.    Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 

o 18.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel 
postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se 
platnými výživovými normami a zásadami zdravé  výživy. Všichni zaměstnanci respektují 
individualitu dětí – jejich chutě, množství stravy.  

o 18.2. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat 
dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.   

o 18.3. Pokud je zákonným zástupcem dohodnutá jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole  
než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána 
dětem v době pobytu v mateřské škole.  

16.    Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

o 16.1. V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího 
stravovacího režimu: 

8.30 9.00 – podávání dopolední přesnídávky 

11.30 – 12.15 – oběd 

14.15 – 14.45 – podávání odpolední svačiny 

o 16. 2. V rámci „ pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole 
k dispozici nápoje, které konzumují v průběhu celého pobytu v mateřské škole 
v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

 

 

III.PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, 

JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED         

PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ    

17.   Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

o 17.1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole 

vykonávají učitelé mateřské školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce až do 

doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 
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o 17.2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu venku mimo území mateřské školy může 

na jednoho učitele mateřské školy připadat nejvýše 20 dětí . Pokud jsou ve třídě zařazeny 

děti s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let , 

může na jednoho učitele mateřské školy připadat 12 dětí . Pokud budou stanovené počty dětí 

překročeny , zajistí učitel mateřské školy pobyt venku na školní zahradě nebo ředitelka 

mateřské školy ve výjimečných případech pověří další jinou zletilou osobu, která je způsobilá 

k právním úkonům a je v pracovním vztahu k mateřské škole. 

o 17.3. Při specifických, například sportovních činnostech, akcích , výletech nebo při pobytu 

dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitel 

mateřské školy, ve výjimečných případech další jiná zletilá osoba, která je způsobilá 

k právním úkonům a je v pracovním vztahu k mateřské škole. 

o 17.4. Pokud má učitel mateřské školy – při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby – podezření, že dítě není zdravé, může – zejména vzhledem k ochraně zdraví 

ostatních dětí – požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti  dítěte ke 

vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

o 17.5. Učitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce o změně zdravotního 

stavu dítěte, ke kterému došlo během pobytu v mateřské škole. 

18.   Zásady bezpečnosti při práci s dětmi. 

o 18.1. Při vzdělávání dětí dodržují učitelé mateřské školy  zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví, které pro tuto oblast stanoví školská a pracovně právní legislativa. 

o 18.2. Při dále uvedených specifických činnostech,které vyžadují zvýšený dohled na 

bezpečnost dětí, dodržují učitelé mateřské školy následující zásady: 

✓ Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích: 

• Děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech 

• Učitelé mateřské školy průběžně kontrolují celý zástup dětí 

• Skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky 

• Přecházení vozovky je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a 

učitel mateřské školy je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny 

• Při přecházení vozovky používá – v případě potřeby – učitel mateřské 

školy „ zastavovací terč“ 

✓ Pobyt dětí v přírodě: 

• Využívají se pouze známá bezpečná místa 

• Učitel mateřské školy před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné 

věci a překážky ( sklo, hřebíky, plechovky, velké ostré kameny atd. )  
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• Při hrách a pohybových aktivitách učitel mateřské školy dbá, aby děti 

neopustily vymezený prostor 

✓  Sportovní činnosti a pohybové aktivity: 

• Před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami dětí, které probíhají ve 

třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách areálu mateřské školy, 

kontroluje učitel mateřské školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám 

dostatečně připraveny,  odstraní všechny překážky, které by mohly vést 

ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí  kontroluje jeho 

funkčnost a bezpečnost 

• Učitel mateřské školy dále dbá, aby cvičení a pohybové aktivity byly 

přiměřené věku dětí  a  podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost 

těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

18.3.  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 pod dozorem učitele mateřské školy 

✓ V budově mateřské školy je umístěna lékárna v přízemí  v chodbě u kuchyně  . O  

        jejím vybavení v rámci úkolů pro školu pečuje pověřená pracovnice. 

 

19. Ochrana před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

o 19.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně-vzdělávací 

působení na děti již od předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života.   

o 19.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitel 

mateřské školy monitoring screening mezi dětmi ve třídním kolektivu 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. 

o 19.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli mateřské školy a mezi učiteli mateřské školy a 

zákonnými zástupci dětí. 
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IV. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

20.  Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání: 

o Po dobu vzdělávání, při pobytu dítěte v mateřské škole, zajišťují učitelé mateřské školy, aby 

děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a 

nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

21. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy ( při jejich pobytu 

v mateřské škole ) : 

o 21.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a to 

především v době převlékání dítěte, popř. na školních akcích ( besídky, ukázky práce, 

společné práce rodičů  a dětí, apod. ), v době adaptace dítěte na mateřskou školu. Dále pak 

po dobu jednání s učiteli mateřské školy týkajících se vzdělávání dítěte. 

o 21.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci , příp. jimi pověřená 

osoba, povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí 

jeho poškození nebo sám majetek poškodí, nahlásí tuto skutečnost neprodleně učiteli 

mateřské školy. 

o 21.3. Dětská kola a koloběžky nejsou běžným dopravním prostředkem, proto mateřská škola 

za jejich ztrátu v případně odložení v areálu mateřské školy nezodpovídá. Kola se neodkládají 

ve vnitřních prostorách MŠ , ale na místech k tomu určených – před budovou MŠ nebo na 

zahradě MŠ . 

22. Zabezpečení budovy Mš :  

             -  24.1. Školní budova je zabezpečena elektronickým otvíráním s kamerou . Jsou stanovena     

                          pravidla  pro používání elektronického zajištění . 

                  

         

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23. Účinnost a platnost školního řádu: 

o Účinnost tohoto školního řádu č.j. MŠPH/20/2017/SS nabývá platnosti: od 1.9.2018 

o Tento školní řád ruší účinnost školního řádu č.j. 26/16 

24. Změny a dodatky školního řádu: 

o Veškeré dodatky, případně změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze 

písemnou formou. Po konzultaci s navrhovatelem dodatků či změn a před nabytím jejich 

účinnosti s nimi budou všichni zaměstnanci mateřské školy seznámeni, vyjádří se k nim a po 

projednání svůj souhlas stvrdí podpisem. Poté ředitelka rozhodne o datu platnosti zmíněných 

změn či dodatků. 
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o Zákonným zástupcům budou dány změny na vědomí v co nejkratším čase. 

o Podání této informace  - změn či dodatků školního řádu – bude stvrzeno podpisem zákonných 

zástupců. 

25. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 

o 25.1. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to 

nejpozději do 15ti dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se 

školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do zaměstnání. 

o 25.2. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na 

zahajovací informativní schůzce s rodiči a jeho zveřejněním na nástěnce ve vestibulu 

mateřské školy.  

 

V Pardubicích – Hostovicích  dne 15.8.2018                         Mgr. Kateřina Sotonová , ředitelka 

Mš 
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Přílohy 

 

•  Směrnice „ Stanovení výše úplaty“ 

• Směrnice „ Vnitřní řád školní jídelny“ 

• „ Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ 
Hostovice“ 

• Provoz mateřské školy v období uplaňování protiepidemiologických 
opatření 
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Byl/a jsem seznámen/a dne : 
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Příloha č. 4  

Provoz mateřské školy po dobu dodržování protiepidemilogických opatření 

 

Tento dodatek upravuje na základě manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/21 vzhledem ke COVID – 19“ vydaného dne 17. 8. 2020 provozní podmínky mateřské školy 
Pardubice – Hostovice 30. Upravují se podmínky, ve kterých dochází ke konfliktu s vydanými 
opatřeními a doporučeními. Upravují se některé školní, hygienické i pracovně-právní i další předpisy. 

 

Tato opatření nemohou vzhledem k pandemii onemocnění COVID – 19 zcela eliminovat možnost 
přenosu a rozšíření nemoci v mateřské škole. 

 

Mateřská škola Pardubice – Hostovice 30 v souladu s Manuálem MŠMT bude dodržovat  hygienicá 
opatření vedoucí k nižšímu šíření nákazy.  

 

1. Vstup Do MŠ 

Do mateřské školy je omezen přístup veškerých osob kromě zaměstnanců mateřské školy a dětí 
navštěvujících tuto mateřskou školu. 

   Předávání dětí probíhá v co nejkratším čase před budovou MŠ, děti si ihned po převzetí od rodiče 
jsou umýt ruce.  

   Ranní předávání probíhá d 8. 00, poté probíhá desinfekce prostor, vyzvedávání dětí po obědě a 
odpoledne probíhá ve stále stejném časovém horizontu. 

Informace o změnách probíhajících ve školním roce 2020 – 21 a seznámení se školním řádem obdrží 
rodiče formou dopisu proti podpisu na začátku školního roku.  

 

Pro děti a zaměstnance v prostorech MŠ platí následující podmínky: 

- ihned po příchodu do prostor MŠ je nutná pečlivá hygiena rukou 

- v případě podezření na výskytu infekčního onemocnění se provádí tzv. ranní filtr spočívající 
v přeměření teploty bezkontaktním teploměrem. V případě zvýšené teploty (tedy teploty nad 37°C) je 
okamžitě informován zákonný zástupce. 

- V období preventivních doporučení se omezují běžné samobslužné aktivity na minimum. Dětem je 
přichystáno jídlo a pití na jejich místa, ruší se služba na otírání jídelních stolků, pitný režim 
zabezpečuje personál, hrnečky zůstávají stabilně zavěšené na místě dítěte. 

- Školní kuchyně důsledně dodržuje pokyny v manuálu sestaveném odborníkem HACCP. Nádobí, 
které nelze mýt v myčce na s programem teploty 60°C se bude umývat ve dřezu pod tekoucí vodou se 
stejnou teplotou (60°C).  

-Po převzetí dětí do Mš probíhá desinfekce prostor vestibulu, vstupních dveří, chodby a šatny 
desinfekčním prostředkem s virucidními účinky.  
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Provoz třídy 

- jsou omezeny veškeré hromadné akce, za přípustné se považují ty, kdy se programu mimo 
mateřskou školu účastní pouze kolektiv mateřské školy a instruktor, průvodce.  

- akce pro rodiče s dětmi budou v tomto období zrušeny, rodiče udou dostávat pravidelné informace 
o dění a programu v mateřské škole na FB stránky mateřské školy. 

- důležitá sdělení budou vyvěšena na vstupních dveřích MŠ, jídelníček bude vyvěšen na okně Mš. 

-děti jsou vedenxy k pravidelnému a pečlivému mytí rukou pod dozorem personálu. 

- zaměstnanec smí používat při kontaktu s dětmi vlastní ochranné pomůcky, či roušku, kterou obdržel 
od ředitelky na začátku školního roku.  

V případě podezření na výskyt onemocnění: 

- jsou okamžitě informováni rodiče a ředitelka MŠ 

-zákonný zástupce je povinen se pro diítě bezodkladně zastavit 

-dítě vykazující příznaky onemocnění vyčká do příchodu rodiče v ředitelně pod dozorem jednoho ze 
zaměstnanců. Zaměstnanec si nasadí roušku, či jinou ochrannou pomůcku. 

- V případě výskytu onemocnění COVID – 19 v rodině dítěte zákonný zástupce okamžitě informuje 
KHS, ředitelku a praktického lékaře.  

- V případě potvrzení podezření na onemocnění COVID – 19 se dítě do mateřské školy vrací 
s doporučením lékaře nebo KHS. 

Distanční výuka 

V případě uzavření mateřské školy z důvodu výskytu onemocnění, nebo nařízení MŠMT či zřizovatele 
bude probíhat vzdělávání dětí předškolního věku, které v následujícím roce nastupují do základní 
školy, a tudíž se na ně vztahuje povinná předškolní docházka distančně. Totéž platí, bude – li dítě 
z důvodu výskytu onemocnění v domácí karanténě, pokud bude dítě COVID pozitivní, je distanční 
výuka možná podle aktuálních individuálních schopností a možností dítěte. 

V podmínkách MŠ Pardubice - Hostovice 30 bude výuka probíhat pomoci individuálních videohovorů 
přes aplikaci messenger. Délka trvání hovoru bude určena pedagogem na základě individuálních 
schopností a možností dítěte a to v časovém horizontu 20 – 60 minut, jednou až dvakrát týdně. 

Děti budou doma pracovat na práci započaté v mateřské škole a na základě sestavené 
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