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1. Cíl předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání rozvíjí osobnost dítěte předškolního věku, podílí se na jeho 

zdravém rozumovém, citovém a tělesném rozvoji. Umožňuje dítěti osvojení základních 

kompetencí v oblastech sociálních, řečových, matematických, pohybových. Předškolní 

vzdělávání připravuje děti na vstup do základní školy. Vytváří podmínky pro vzdělávání 

dětí zdravotně a sociálně znevýhodněných, také pracuje s dětmi nadanými. 

Předškolní vzdělávání je uskutečněno podle Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, který si mateřská škola zpracovává podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat 

činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a školy. 

 

2. Práva zákonných zástupců dítěte 

Zákonní zástupci mají právo na svobodný přístup k informacím, týkající se průběhu a 

výsledků předškolního vzdělávání svých dětí. Informace jsou předávány také formou 

třídních schůzek, na informačních nástěnkách pro rodiče a prostřednictvím webových 

stránek školy. 

 Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.  

Zákonní zástupci mají právo konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s 

učitelkou, pokud není ohrožena bezpečnost ostatních dětí a narušena výchovně 

vzdělávací činnost. Delší rozhovor si proto mohou s učitelkou dohodnout na dobu, kdy 

nevykonává přímou pedagogickou práci u dětí.  

Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich 

osobního a rodinného života. Zákonní zástupci mají právo na osobní jednání s 

ředitelkou mateřské školy po předchozí domluvě.  

Zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se 

vzdělávání dětí, přispívat svými náměty k obohacení vzdělávání v mateřské škole. 

 

3. Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní 

předpisy školy. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě řádně docházelo do 

mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené. 

Zákonní zástupci zajistí dostatek čistého oblečení na převlečení. 



 Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. U dětí se specifickými zdravotními problémy (alergie, astma 

atd.) je nezbytně nutné, aby rodič předal škole písemnou zprávu od lékaře s pokyny, 

jak má pedagog postupovat v zájmu zdraví dítěte. 

 Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. Zákonní 

zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.  

Zákonní zástupci mají povinnost na vyzvání ředitelky mateřské školy nebo pedagoga ze 

třídy, do které dochází dítě, se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání dítěte. 

 Zákonní zástupci mají povinnost oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 a 

Školského zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení 

matriky).  

Zákonní zástupci mají povinnost uvést mobilní telefon, který je kdykoli dostupný pro 

potřeby oznámení náhlého onemocnění dítěte a nahlásit případnou změnu 

telefonního čísla. (MŠ musí mít možnost, kdykoliv kontaktovat zákonného zástupce). 

 Zákonní zástupci mají povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné 

dle daných pravidel. 

 Zákonní zástupci mají povinnost nevstupovat do mateřské školy pod vlivem 

omamných a návykových látek. 

 V celém objektu MŠ je přísný zákaz kouření. 

 

4. Práva dětí 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 

 Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho 

schopností a rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality. 

 Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými 

zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. 

 Dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v 

souladu s § 29 školského zákona. 

 Dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře lásky a porozumění, rodiče 

mají prvotní odpovědnost za výchovu, vývoj a vzdělání dítěte. 

 Dítě má právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví. 



 Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, 

zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů. 

Dítě má právo na rovný přístup, být prvořadým hlediskem při jakékoli činnosti, která 

se ho týká. 

 Dítě má právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení a na podmínky 

odpovídající jeho individuálním potřebám a mít možnost nejvyššího možného rozvoje. 

 Dítě má právo na poskytnutí všech práv, která jim zaručuje Listina práv a svobod a 

Úmluva o právech dítěte. 

 

5. Povinnosti dítěte 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.  

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Ke všem 

dospělým se chovat slušně, umět pozdravit, požádat a poděkovat. 

 Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.  

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si. Dítě má povinnost dodržovat 

osobní hygienu. 

 Dítě má povinnost své věci udržovat v pořádku, uložené na svém místě v šatně, které 

je označené jeho značkou. 

 Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv 

násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel. 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny 

zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.  

6. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podpůrná opatření prvního stupně 

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního 

stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného 

souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na 

informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). 

 Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 

upravena organizace vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná 

jej s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po 

vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte. 

 



 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

 Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K 

poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě 

vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo 

OSPOD. 

 Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským 

zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně 

bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání 

informovaného souhlasu zákonného zástupce. Poskytování podpůrného opatření 2 až 

5 stupně ukončí, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že 

podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje 

informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 

školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č.  27/2016 Sb.)  

Vzdělávání dětí nadaných 

 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská 

škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu 

nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory. 

7. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních 

společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

 Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a 

veřejnosti ke škole. 

Učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu 

a dalších nezbytných organizačních opatření. 

 Učitelky rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích 

cílů školy.  

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

informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni učitelé se řídí 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Učitelky mají právo z hlediska následné zodpovědnosti za dítě individuálně posoudit, 

zda je dítě vzhledem ke zdravotnímu stavu schopné pobytu v MŠ a může vyžadovat 

lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte. 



 

8. Provoz mateřské školy 

Provozní doba mateřské školy je od 6,30 do 16,00. 

Děti se scházejí od 6,30 do 8,15 hodin. Pokud bude dítě přicházet později, oznamte 

tuto skutečnost telefonicky paní učitelce. 

Děti, které se nezúčastní odpoledních činností, si rodiče vyzvednou po obědě v době 

od 11.45 do 12.15 hodin. 

V odpoledních hodinách si lze dítě vyzvednout od 14.15 do 16.00 hodin. 

Zákonní zástupci jsou povinni omluvit nepřítomnost dítěte. 

Omlouvají dítě týž den nejpozději do 7,30 osobně nebo telefonicky nebo sms. 

Telefonní čísla: 487 354 613, mobil 773 880 079 

 

9. Časový harmonogram režimových činností 

 

6,30-8,15 spontánní činnosti a hry dle volby dětí 

Individuální, skupinová i frontální práce s dětmi (konstruktivní, didaktické, 

pracovní, výtvarné činnost) 

8,15-8,40 ranní cvičení 

8,40-9,00 hygiena a svačina 

9,00-9,30 řízená činnost podle třídního vzdělávacího programu 

9,30-11,30 převlékání a pobyt venku 

11,30-12,15 hygiena a oběd 

12,15-14,00 hygiena a odpočinek dětí 

14,00-14,30 hygiena odpolední svačina 

14,30-16.00 odpolední aktivity a činnosti dětí 

 

Stanovený denní režim je flexibilní a může být upraven vzhledem k denní situaci (výlety 

divadla, plavání). O změnách režimu budou rodiče informováni na nástěnkách, 

webových stránkách i osobně. 

 

 



10. Organizace stravování dětí 

Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu 

školní jídelny. 

Školní jídelna postupuje při přípravě jídel podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování. Řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

Kromě jídel mateřská škola zajištuje pitný režim v průběhu celého dne. 

Mateřská škola dětem nabízí čaje, ovocné šťávy, vodu, vodu s citronem. 

Přihlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7:30 hodin. 

Na telefonním čísle: 487 354 613, 773 880 079, 605 986 677. Neodhlášené obědy 

propadají. 

Při náhlém onemocnění dítěte máte nárok na oběd, pouze v první den nemoci dítěte. 

Na ostatní dny je dítě odhlášeno. Po nemoci je třeba dítě ke stravování den předem 

přihlásit. 

Platba stravného a školného se provádí na účet: 

78-5809710237/0100 

var. symb.:3141 

Při přijetí dítěte domluví ředitelka rozsah docházky dítěte a způsob stravování. 

Pokud má dítě nějaké dietní opatření domluví se s vedoucí stravování na formě a 

požadavcích na stravu svého dítěte. 

 

11. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Termín zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v období 

od 2.května do 16.května. 

Veřejnost je o zápisu informována formou plakátu u dveří, na nástěnce, vývěsce, na 

webových stránkách. 

Přijímány jsou zpravidla děti ve věku od tří let do šesti, nejdříve však děti od dvou let. 

Děti jsou přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ stanovila a při zápisu předá 

zájemcům o předškolní vzdělávání. 

Žádost si mohou rodiče vyzvednout v den zápisu v MŠ. 

Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rodič bude 

informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném 

místě a na webových stránkách. 



Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. 

Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat děti mladší tří let věku. O přijetí dítěte 

mladšího třech let rozhodne ředitelka školy na základě vývojové způsobilosti, daných 

podmínek školy a směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Při přijetí dítěte 

do mateřské školy může stanovit ředitelka školy zkušební dobu – nejdéle na dobu 3 

měsíců. 

 

12. Povinné předškolní vzdělávání 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání pro děti povinné. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky od 8.00 do 12.00 

hodin. 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí 

se přestupku podle § 182a školského zákona. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské 

škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro 

individuální vzdělávání dítěte. V takovém případě své rozhodnutí ve spádové MŠ 

oznámí. 

Individuální vzdělávání dítěte 

V odůvodněných případech má zákonný zástupce možnost zvolit individuální 

vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního 

vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost 

řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před 

počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

13. Ukončení předškolního vzdělávání 

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole po předchozím 

písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže: 

• Dítě nedodržuje osobní hygienu. 

• Dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání déle 

než dva týdny. 

• Dítě vodí zákonný zástupce opakovaně do MŠ nemocné. 

• Dítě opakovaně zák. zástupce vyzvedává po konci provozní doby. 

• Zákonný zástupce hrubě a vulgárně napadá zaměstnance MŠ. 



• Zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné a školné (maximálně po dobu 

dvou měsíců). 

Ukončení předškolního vzdělávání může doporučit lékař anebo poradenské zařízení. 

Docházku lze ukončit na žádost rodičů. Rodiče jsou povinni uhradit školné a stravné. 

V případě odkladu školní docházky u dítěte je zákonný zástupce povinen předat 

ředitelce MŠ rozhodnutí ředitele ZŠ nejpozději do 31.5. kalendářního roku. 

Ukončení předškolního vzdělávání není možné, pro předškolní vzdělávání povinné. 

 

14. Evidence a zpracování osobních údajů 

Informace o dětech vedené ve školní matrice 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. 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list 

dítěte.  

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

ošetřující lékař dítěte. 

 Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích 

v evidenčním listu (telefonní číslo, adresu, email). 

 

15. Předávání dětí – upřesnění podmínek 

Zákonní zástupci předávají osobně dítě učitelce ve třídě. 

Dítě nesmí přicházet do MŠ samostatně. Učitelka zodpovídá za dítě po předání 

zákonným zástupcem. 

Zákonní zástupci jsou povinni předávat dítě do MŠ zdravé. Při závažném a opakovaném 

porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání 

dítěte (§ 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a metodické pokyny MŠMT). 

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

zánět spojivek apod.) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k 

vyzvednutí a zajištění další zdravotní péče o dítě. 

DĚTI S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM, NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU 

ZDRAVÝCH DĚTÍ NEPATŘÍ. 

Pokud má učitelka podezření, že dítě není zdravé může požadovat potvrzení od lékaře 

o bezinfekčnosti a že může dítě do kolektivu. 

Toto potvrzení lze požadovat i po prodělané nemoci. 



Dítě si zákonní zástupci vyzvednou v předem dohodnutých hodinách v MŠ nebo na 

zahradě. 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro předávání dítěte učitelce MŠ a 

jeho přebíráním formou písemného pověření. Tato osoba musí být uvedena v 

evidenčním listu každého dítěte. Učitelka je oprávněna požadovat po této osobě 

průkaz totožnosti. U nezletilých pověřených osob vyplní zákonný zástupce formulář 

Zmocnění k odvádění dítěte. Tento je k dispozici u učitelky ve třídě. 

Zákonný zástupce si vyzvedává dítě tak, aby v 16:00 hodin již budovu opustil a ta mohla 

být uzamčena. 

Pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16.00 je učitelka 

povinna postupovat takto: 

• Pokusí se kontaktovat telefonicky pověřenou osobu. 

• Informuje ředitelku MŠ. 

• Řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na obecní úřad, který je podle 

§ 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit 

dítěti neodkladnou péči – sociální odbor, případně se obrátí na Policii ČR – 

podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o 

pomoc. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy.  

• V případě opakovaného nevyzvednutí dítěte ve stanovené době se jedná o 

hrubé porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít k vyloučení 

dítěte z docházky do mateřské školy. 

 

16. Omezení a přerušení provozu 

Provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu je přerušen zpravidla na 6 týdnů. 

Rozsah omezení projedná ředitelka se zřizovatelem nejpozději dva měsíce předem. 

Informaci zveřejní na dostupném místě v budově MŠ a na webových stránkách. 

Provoz MŠ lze omezit ze závažných důvodů (technické závady, nedostatek personálu). 

Skutečnost ředitelka nahlásí zřizovateli. 

 

 

 

 

 

 



17. Platby v mateřské škole 

Platba za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou mateřské školy.  

Platbu činní školné           a         stravné             . 

Výše školného je            400,-Kč                                              . 

Výše stravného je polodenní     640,-Kč 

                                celodenní       820,-Kč 

Způsob platby 

Platba za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ je pro zákonné zástupce 

povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v 

mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku 

může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 

Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).    

Platba je hrazena bezhotovostně na účet MŠ Koberovy- 

78-5809710237/0100 

var. symb.:3141 

Nebo může být platba uhrazena v kanceláři vedoucí školního stravování hotově. 

Termín platby je vždy nejpozději 15. v měsíci. 

Bezúplatné vzdělávání dítěte se poskytuje od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne věku pěti let. 

 

18. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

MŠ odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho 

zákonných zástupců až do doby, kdy učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo 

pověřené osobě. 

Pověřené osobě lze dítě předat na základě písemného pověření o předávání dítěte. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

stanoví ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí 

z běžných tříd, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v 

souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

Dohled může vykonávat vedle učitelek i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského 

zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. 

 



Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby byla zajištěna 

výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana 

zdraví. 

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě 

nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. 

Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.  

Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů. 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, 

které s nimi přímo souvisejí. 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, 

vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.  

Učitelky jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti.  

Učitelky jsou povinny dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby na krku,  

ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí. 

Děti musí mít do MŠ obuv s pevnou patou z bezpečnostních důvodů. 

Děti se musí převlékat do jiného oblečení na pobyt ve třídě z hygienických důvodů 

(Dejte dětem dostatek oblečení na převlečení). 

Podávání léků dětem je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným 

zástupcem a ředitelkou MŠ, dohoda se uzavírá na doporučení lékaře. 

 

19. První pomoc a ošetření úrazů 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv 

úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí 

převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně 

informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. 

Ředitelka školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné 

poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. 

V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc. 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, 

nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat. 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ 

a při akcích organizovaných mateřskou školou. 



Ředitelka školy, které byl úraz ohlášen zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně 

odstraněny příčiny úrazu. 

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 

se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména 

• 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 nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, 

zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a 

nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

Pobyt dětí v přírodě 

• využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily 

vymezené prostranství  

• učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a 

překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.) 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 učitelky, zda 

prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, 

které by mohly vést k úrazu dítěte. 

 

Pracovní a výtvarné činnosti 

Při těchto činnostech děti pracují s různým náčiním a nářadím pod dohledem učitelek 

a ostatních zaměstnanců MŠ. Dbáme na zvýšenou opatrnost a používáme dětské nůžky 

a nářadí. 

 

 

 

 

 

 



20. Podmínky k zajištění ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace a projevy násilí 

a nepřátelství. 

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je výchovně vzdělávací 

působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. 

Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování. 

V rámci ŠVP jsou děti seznamovány s problematikou prevence přiměřeně věku. 

Pedagogičtí pracovníci vytvářejí příznivé sociální klima ve třídách a monitorují vztahy 

mezi dětmi, zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy. 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno. 

 

21. Podmínky zacházení s majetkem MŠ 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku mateřské školy. 

V případě poškozování bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci dítěte. 

Zákonní zástupci po převzetí dítěte zodpovídají plně za své dítě, pobývají v mateřské 

škole jen nezbytně nutnou dobu a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské 

školy. 

V případě že zjistí poškození majetku, tuto skutečnost nahlásí zaměstnancům mateřské 

školy. 

 

22. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce a všechny zaměstnance MŠ. 

Školní řád je zpřístupněn na nástěnce mateřské školy a webových stránkách. 

Školní řád je projednán na první pedagogické radě na začátku školního roku. 

Zákonní zástupci jsou seznámeni s obsahem školního řádu na informativní schůzce. 

Zákonní zástupci obdrží stručnou verzi školního řádu. 

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2022 

 

 

V Koberovech 1.9.2022                                                                  Lenka Hynková                      
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