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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr Mgr. Ivana Bejčková vydává školní řád v souladu 

se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují se zákonnými zástupci s cílem rozvíjet a organizovat 

činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.  
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1. Práva zákonných zástupců dítěte: 

 

Zákonní zástupci mají právo: 

• na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho   

vzdělávání,  

• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, 

• po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě, podílet se na dění v MŠ 

         konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí   

         domluvě termínu), 

• k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy), bez  

         písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci, 

• využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí, 

• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení, 

• přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, zapojit se, 

• projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy, 

• požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ 

 

2. Povinnosti zákonných zástupců: 

 

• zákonní zástupci předávají děti osobně učitelce ve třídě, 

• děti se přijímají od 6.00 do 8.00 hodin, pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět 

výjimečně později (návštěva lékaře apod.). 

• zákonní zástupci odhlašují stravování nejpozději do 7.00 hodin, a to telefonicky v MŠ a ŠJ ZŠ. Na 

následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky v MŠ a ŠJ ZŠ /je zde i 

záznamník/. 

• zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, oznámí 

tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole, veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by 

mohly mít vliv na vzdělávání. 

• zákonní zástupci jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem 

známá, musí tak učinit co nejdříve. 

• doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne (pro 

tyto účely se vydává dítěti omluvný list. 

• nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu 

• v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození  či 

prominutí úplaty )  a úplatu za školní stravování 

• dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, Školní řád školy, bezpečnostní 

předpisy) 

• zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, 

zvracení, teplota, aj.) 

• učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až 

do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto 

informaci na předepsaném formuláři. 

• dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby na základě písemného pověření, které je uloženo ve 

třídě. Bez tohoto pověření učitelka nesmí dítě nikomu předat! 

• na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

dítěte  

• do MŠ patří dítě pouze zdravé, učitelky mají právo i povinnost nepřijmout dítě se známkami nemoci 

v zájmu ostatních dětí. 

• učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas 

lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 
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• při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní 

zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

•  jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu 

zdravotní pojišťovny, atd. 

 

3. Práva dětí: 

 

Děti mají právo: 

• na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona 

• na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností 

• na účast ve hře odpovídající jeho věku 

• aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské 

pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)   

• být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na 

přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)  

• na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to  

neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na 

pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). 

• být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo 

vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez 

ohledu na rasu, náboženství, apod. 

• právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,   

• být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co 

se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít 

svým vlastním způsobem) 

 

3a. 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).  

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení 

vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem 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 dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

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

a 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 učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti 

s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 

Sb.).  

 

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

 

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, 

v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li 
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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. 

 
4. Povinnosti dětí: 

 

• dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě 

• řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy 

• šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky….) 

• dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat ….) 

• chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, 

které mohou ohrozit bezpečnost dětí 

• dodržovat pravidla hygieny 

 

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

akcích MŠ organizovaných. 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány ve vstupních prostorách školy,  

v šatnách dětí na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 

 

4a. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě): 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje,  

informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 

školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

 

Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

 

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály,  

fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí. 

 

4b. Distanční forma výuky v mateřské škole 

▪ Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. 

▪ Pro omlouvání nepřítomnosti dětí pravidla bodu 2.6 s tím rozdílem, že omlouvání nepřítomnosti není 

možné provést osobně třídnímu učiteli. 

▪ Pravidla pro vzdělávání dětí distančním způsobem se řídí pokynem ředitele mateřské školy … 

 

5. Stravování dětí: 

 

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

• Rodiče jsou povinni uhradit stravné vždy do konce měsíce na měsíc následující. 
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6. Úplata za předškolní vzdělávání: 

 

• Je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen 

nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku  

• V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku je zákonný zástupce 

seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte 

• Vzdělávání se poskytuje bezúplatně ze zákona od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku 

• Zákonný zástupce může žádat o prominutí nebo osvobození od úplaty, pokud bude splňovat 

podmínky stanovené v podrobnostech o úplatě za předškolní vzdělávání, které jsou stanoveny ve 

vnitřním předpise o úplatě vydané ředitelkou školy 

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. l až 6 vyhlášky č. 14/2005 a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, 

stanovila ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání takto: 

Základní částka 

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 300 Kč/měsíčně v hotovosti vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující, nebo 

bankovním převodem na účet školy 

Osvobození od úplaty:  

• vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje 

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

      (tzn., že zákonní zástupci dětí s povinným předškolním vzděláváním, včetně dětí s odkladem 

      školní docházky, úplatu za vzdělávání nehradí) 

       

• zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst.2  

      zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), 

 

• zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení  

      příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 

      znění zákona č. 366/2011 Sb.), 

 

• rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006  

Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

nebo  

 

• fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 

            (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže   

                Ředitelce školy 

 

Snížení úplaty: 

Vždy na základě písemné žádosti o omluvení-snížení úplaty, podané předem, nejpozději v den zjištění a předané do 

kanceláře školy. 

Snížená částka činí 100 Kč, a to v případě, že dítě dítě nebylo v MŠ ani jeden den v měsíci 

Omlouvání žáků:  

Ihned po zjištění, telefonicky, nejpozději do14 dnů písemně na předepsaném tiskopise. 

 

V případě přerušení provozu MŠ (letní prázdniny) se úplata nehradí. 

 

Nárok na snížení či osvobození od úplaty je pouze za předpokladu podání písemné žádosti a doložení omluvení, 

potvrzení o pobírání konkrétních dávek (např. rozhodnutí o pěstounské péči apod.) 

Písemnou žádost o omluvení - snížení úplaty zaeviduje hospodářka školy. 

Po uplynutí omluveného období zkontroluje docházku dítěte v MŠ. Snížená úplata platí, pokud opravdu dítě 

v tomto období nenavštívilo MŠ ani jeden den v měsíci, v opačném případě musí úplatu doplatit do základní částky. 
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Úplata za školní stravování dětí 

 

• Stravování dětí je zajištěno ve ŠJ ZŠ Krásný Dvůr. 

            Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu ŠJ ZŠ – oddíl mateřská škola. 

 

• Způsob platby: 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a 

jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je 

považováno za závažné porušení provozu mateřské školy  

a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 

561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

 

Všechny platby probíhají buď v hotovosti ve ŠJ vedoucí stravování, nebo příkazem v bance. 

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V 

jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně. Stravné je nutné uhradit vždy do posledního dne 

v měsíci na měsíc následující. 

 

7.  Stížnosti, oznámení a podněty: 

 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky koly, která je v zákonné lhůtě 

vyřídí nebo podstoupí nadřízeným orgánům. 

 

8. Provoz mateřské školy: 

 

• Je stanoven od 6.00 – do 16.00 hodin 

• Děti se scházejí od 6.00 do 8.00 hodin, poté se z bezpečnostních důvodů škola uzamyká. Po 

předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9.30 

hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku. 

• Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době 

od 11.45 hod do 12.30 hodin.  

• V odpoledních hodinách si lze dítě vyzvednout do 16.00 hodin 

• Budova je z bezpečnostních důvodů uzamčena a tudíž je nutno u vchodových dveří zvonit na MŠ, 

poté bude vchod otevřen. 

• Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky 

kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem (zákonným zástupcem), je učitelka 

povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště. 

• Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za 

narušování provozu mateřské školy 

 

9. Časový harmonogram režimových činností v MŠ: 

 
6.00 – 7.30     scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí (ve II. třídě) 
7.30 – 8.00 

 
děti přicházející později se scházejí ve svých třídách 

činnosti:  

• ranní hry, volné aktivity dětí, ve své třídě 
8.00 – 8.30 

 
činnosti:  

• ranní hry, volné aktivity dětí, ve své třídě 

• individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

(reedukační a kompenzační sociálně pedagogická péče) 

• individuální rehabilitační péče 

• jazykové chvilky 

• psychomotorické a konstruktivní hry 
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8.30 – 8.45 

 

ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, jóga) 

8.45 – 9.00 

 

hygiena, svačina 

9.00 – 9.30 didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) 

• individuální, skupinové i kolektivní, náprava řeči 

9.30 – 11.00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – tematické vycházky do blízkého 

okolí školy, do obce, parku, hry na školní zahradě 

11.05 – 11.30 oběd 

11.30 – 12.00 děti provádějí hygienu, obědvají, chystají se na odpolední odpočinek 

12.00 – 13.30 odpočinek dle potřeb dítěte 

• náhradní nespací aktivity 

• poslech pohádky, četby na pokračování, relaxační hudby 

• příprava předškoláků – logopedie, grafomotorika aj. aktivity 

• opakování poznatků – připravenost na ZŠ, individuální péče 

13.30 – 14.00 děti provádějí hygienu, svačí 

14.00 – 16.00 probíhají odpolední zájmové činnosti dětí – spontánní hry, dle zájmu 

dětí pokračování v didakticky cílených činnostech, p. učitelky se dětem 

individuálně věnují, za příznivého počasí i hry na školní zahradě nebo 

hřišti ZŠ 

 

Denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP, v případě výletů, divadelních představení 

apod.  

 

10. Provoz mateřské školy – omezení a přerušení: 

 

Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsíci červenci a srpnu. Informaci o přerušení nebo 

omezení provozu  MŠ  zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy 

nejméně 2 měsíce  předem. Dále pak jsou zákonní zástupci seznámeni s organizací školního roku na schůzce 

svolané na začátku školního roku. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání 

se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit neb přerušit provoz školy. Informace o omezení nebo 

přerušení provozu školy ředitelka zveřejní na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo 

přerušení provozu rozhodne.  

      

11. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, 

před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím   

svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě na základě 

„Zmocnění“. 

   

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet  

 učitelek tak, aby na jednu učitelku připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 16 dětí ve třídě, ve které 

se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje 

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

 

V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí  

mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými  zařízeními (SPC, PPP) a praktickým 

lékařem pro děti a dorost. 
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Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku a z 

hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy i jiné na pobyt venku. 

  

Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, diabetes, apod.), je možné pouze na 

základě   

písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy. 

 

Děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou  

školou.  

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. 

Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani 

administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. 

V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy. 

 

Ochrana před rizikovým jednáním, diskriminací, násilím 

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti 

předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto 

děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice 

seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, 

video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 

vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí učitelky MŠ monitoring a screening vztahů mezi 

dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a 

to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

 

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi 

pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu v mateřské škole. 

 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně – právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou  

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno.  

 

12. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto 

ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1). 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1). 

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo 

zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je 

způsobem v místě obvyklým (informační plakáty ve vývěsce školy, webové stránky školy a obce) 

  

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se 

zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2). 

 

Děti jsou přijímány podle kritérií, která si stanoví ředitelka pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a  

zákonné zástupce s nimi předem seznámila (viz. webové stránky, nástěnka v MŠ apod.) 

 

1. Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání: 

- čtyřleté od 1. 9. 2018 



 9 

- tříleté od 1. 9. 2019 

- dvouleté s místem trvalého pobytu od 1. 9. 2020 

 

2. Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy. 

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. 

 

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. Tato 

informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

  

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného 

členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními 

občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 

zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při 

zápisu dítěte do MŠ. 

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek 

pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, 

popřípadě také registrujícího lékaře 

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, 

kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ. 

 

13. Povinné předškolní vzdělávání  

 

Povinné předškolní vzdělávání 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve 

kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).  

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 

182a školského zákona (§ 182a ). 

  

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 (§ 34a odst. 2). 

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v 

pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek 

vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz 

organizace školního roku v základních a středních školách. 

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a 

odst. 3).  

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně 

do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského 

zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

 

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.  

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 



 10 

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky do kanceláře školy (sekretářka školy zapíše nepřítomného dítěte na příslušný seznam), 

b) písemně třídnímu učiteli, 

c) osobně učitelce. 

Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence 

informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti 

ověřuje její věrohodnost. 

 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván 

doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti 

dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).  

 

 14. Individuální vzdělávání: 

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním 

dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte 

(§ 34a odst. 4). 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo 

pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno 

(§ 34b odst. 3). 

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od 

začátku školního roku). 

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3). 

 

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil 

účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4). 

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních 

kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání (§ 34b odst. 7). 

 

15. Ukončení docházky: 

(zákon č. 561/2004, §35) 

 

Ředitelka školského zařízení může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší 

než dva týdny 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 
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c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu  

       za školní stravování (§126) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný  

       termín úhrady 

 

O ukončení docházky vydá ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání a 

zákonným zástupcům předá k podpisu.  

 

16. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy: 

 

• děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. 

• po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti  

   zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní     

   majetek mateřské školy. 

• po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

  nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost 

  neprodleně pracovníkovi školy.   

 

17. Závěrečná ustanovení:  

 

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy. 

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy, je k nahlédnutí v mateřské 

škole. 

 

Školní řád byl projednán: na pedagogické a provozní poradě dne: 26.08.2022 a nabývá účinnosti 01.09.2022 

   

Zákonní zástupci byli informováni o vydání a obsahu Školního řádu na schůzce rodičů dne: 05.09.2022 

(doloženo zápisem) 

 

Školní řád nabývá účinnosti dne: 01.09.2022 

 

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 28.8.2021 

 

V Krásném Dvoře 26.08.2022   

 

 

……………………………….                                                         ……………………………………… 

   Mgr. Ivana Bejčková                   Monika Bartušková DiS. 

      ředitelka školy                                                                                       vedoucí učitelka MŠ 

 

 

Zaměstnanci MŠ byli seznámeni se Školním řádem dne 26.8.2022 a berou jej na vědomí. 

 

Podpis zaměstnankyň MŠ: 

 

 Ivana Lněníčková                                                                        ……………………………………………… 

 

 Klára Zelenková                                                                          ……………………………………………..,, 

 

Ludmila Havlová                                                                          ……………………………………………… 

 

Jitka Polanová                                                                              ……………………………………………… 

 
Jaroslava Holubová                                                                      ……………………………………………… 


