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ffi!§li zastuPi a zaměstnanci stoty podie torjoeti.n podmineť  opiutrony"r,'"'ú §



č t. t

pnÁva A povlivNostr ú č asrnrí rů  pŘnoš ror.,ní  vÝcnovy
a vznĚr,ÁvÁNi

1. ZákJiadní  cí le mateřské  š koly

1. Mateřslra š lrola v rámci předš lrolní  uýchavy a vzdělávání

- podporuje rozvoj osobnosti dí těte
* podí lí  se na jeho zdtavé mcitové m, rozumové m atělesné m rozvoji
- podí lí  se na osvojování  zálrJa&ttchpravidel chování
- vytváří  zákJanni předpoklady pro pokrač ování  ve vzdé Láváni
- napomáhá vyrovnávat nerovnosti v|voje dětí  před jejich vstupem do

základní  š koly

- poslqrtuje speciální  pedagogickou pé č i dětem se speciální mi vzdělávací mi
poť ebami

- vytváří  podmí nky pro rozvoj nadaných dětí

-Systé m pé č e o děti s přiznanlimi opafiení mi
Podpů rná opaďení  první ho sfupně
Ředitel mateřské  š koly rozhodne o poskytoviání  podpů rných opafiení  prvniho
sfupně bez doporuč ení  š kolské ho poradenské ho zaí í zenii bez informované ho
souhlasu zákonné ho zástupce. Tí m není  dotěeno právo zrákonné ho zí stupce na
informace o prů běhu a výsledcí chvzdělávanidí těte (§ 21 š kolské ho zákona),
Uč itel mateřské  š koly zpracuje plr{n pedagogické  podpory, ve které m bude
upravena organizace a hodnocení  vzdělávání  dí těte vč etně upravy metod
a forem práce a projednájej s ředitelem š koly.

Pokud by nepostač ovala podpů rrrá opafiení  první ho stupně (po vyhodnocení
plánu pedagogické  podpory), doporuč í  ředitel š koly využ ití  poradenské  pomoci
š kolské ho poradenské ho zaí í zeniza ú č elem posouzení  speciální pfu vzdé lá-
vací ch potřeb dí těte (§ 16 odst.4 a 5 š kolské ho zákonaa § 2 a l0 vyhláš ky
ě.27l2arc sb.)

Podpů rná opatření  druhé ho až piÉ é ho stupně
Podmí Ňou pro uplatnění  podpů rné ho opaření  2 až  5 stupně je doporuč ení
š kolské ho poradenské ho zaš í zstn a s informovaným souhlasem aí konné ho
zástupce dí těte. k poskytnutí  poradenské  pomoci š kolské ho poradenské ho
zať aeu doj de na zákJadé  vlastní ho uv áž sní  aákonné ho zástupce, doporuč ení
ředitele mateřské  š koly nebo O§POD.

Ředitel š koly rnč í  uč itele odpovědné ho za spolupráci se š kolským pora-



1. Š trotni vzdělóvací  propram upřesňuje cí le, zaměření , formy a obsah vzdělávání
po dle knnlré tní ch podmí nek upl atnětých v MŠ .

2. Při plnění  zú kladní ch cí lů  vzdělávání  a š lrolní ho vzdělávací ho programu
mateřská š lrola postupuje y souladu se zósadami uvedenymi v § 2 odst. ]
Š latstrpho zólCIna a ří dí  se platnou pří sluš nou š lrolskou , prororrěprávní
legislativou, zejmé na pak ustanovení mi Š trolskeho záIr.ona a ustarlovení mi
Vyhlóš ky č . 14/2_0a5 Sb., o přeŇkolní m vzdělávóní  v pozdějš í m znění  (dale jen
,,Yyhláš ka o MÚ.

Základní  práva dětí  přijafých k předš kolní mu vzděIávání

1. Kaž dé  přijaté  dí tě rná práva

- na kvalihí  předš kolní  vzděláváni, zaruěají cljeho optimální  rozvoj

- na *ňcky i psychicky bezpeč né  prostředí  při pobytuv MŠ

- na zajiš Ění  č inností  a služ eb poskytovaných š kolslcými poradenslqimi
zaří zsrimi v rozsahu stanovené m ve š kolské m zákoné

denslcým zaí í zsnimv souvislosti s doporuč ení m podpů mých opať ení  dí těti
se speciální mi vzdé |ávací mi poť ebami (1l vyhláš ky ě.27/201,6 Sb.).

Ředitel š koly zahájí poskytovárť  podpů nrých opať ení  2 až  5 sfupně bezodklad-
ně po obdrž ení  doporuč ení  š kolské ho poradenské bo zaří zeni aziskáni infonno_
vané ho souhlasu zákonné ho ástupce.

Ředitel š koly prů běfuě vyhodnocuje poskytování  podpů mých opafiení , nejmé -
ně vš ak jedenkrát roč ně, v pří padě souvisejí cí ch okolností  č astěji. t]konč ení
poskytování  podpů rné ho opať ení  2 až 5 stupně je-li z doporuč ení  š kolské ho
poradenské ho zaŤ í zsnt ďejmé , ž e podpů nrá opať ení  2 až 5 sfupně již  nejsou
poť eba. V takové m pří padě se nevyž aduje informovaný souhlas zákonné ho
zástupce, s ní m se porrze projedná (§ 16 odst.4 š kolské ho zál<onaa § 11,§l2
a §16 vyhtáš ky ě.27/2016 Sb.)

-Vzdělání  dětí  nadaných
Mateřská š kola vytvráří  ve své m Š VP a při jeho realiz,asipodmí nl1y k co
největš í mu vyů ž iti potenciálu kaž dé ho dí těte s ohledem najeho individualní
mož nosti.To platí  v plné  mí ře i pro vzdělávání  dětí  nadaných

2. Při vzdělávání  mají  vš echny děti prava, kí erá jim zaruč uje Listina lidslqlch
práv a Úmluva o právech dí těte

3. Dalš í  práva dětí  při vzdělávání  vyplyvají  z ustanovení  ostatní ch č lánku tohoí o
š kotní ho rádu



3. Základní  povinnosti dětí  v mateřské  š kole

- při vstupu do mateřské  š koly se přezout, odlož it kabát, bundu, pokr._ývku
hlavy a převlé knout se

- pozdravitkaž dé ho dospělé ho č lověkave š koie

- neopouš tět budow š koly bez vědomí  uč itelky

- chovat se sluš ně k ostatní m dětem a pracovní ků m š koly, nepouž í vat hí ubá
a nesluš ná slova, dbá pokynů  uč itelky a pracovní ků  š koly, chová se tak, aby
neohrozil zďravi svoje i ostatní ch

- nenosit do mateřské  š koly hrač ky a Ňzné  předměty, které  by mohly
způ sobit uraz

- v jí delně dodrž ovat pravidla sluš né ho chování , kultumí ho stolování
* nahlásit ihned poranění  nebo ú raz

- š etmě zacbž net s hrač kami a didaktickými pomů ckami, nepoš kozovat
ostatní  majetek mateřské  š koly

ZáI<|adní  p ráva zákonných zástupců

Zákonní  zástupci dětí  mají  právo

- na informace o pruběhu vzdé lávání  dětí

- rfiadřovat se k rozhodnutí m MŠ  |ýkají cí ch se podstatných zálež itosti
vzdělávání  dětí

- na poradenskou pomoc VtŠ  eiiineno š kolské ho zaří zení

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní  zástupci dětí  jsou povinni
(u dětí , které  od poč átku š kolní ha roku,ktery následuje po dni, kdy dí tě dosáhne
páté ho roku věku)

- přihlásit své  dí tě k zápisu k předš kolní mu vzdělávání  r.§ 34 odst. 2)
v kalendářní m roce, ve které m zač í ná povinnost předš kalní ho vzdělávání .
Povinnost se vztahuje na státní  obč any Č eské  republiky, obč any jiné ho
č lenské ho státu Evropské  unie, heří  pobyvaií  dé le než  90 dnů  na ú zemí  Č eske
republilql, jiné  cizince, oprávněné  pobyvat na ú zerní  Č eské  republilry po dobu
delš í  než  90 dnů  a ú č astní ky ří zení  o udělení  mezinárodní  ochrany.

- povinné  předš kolní  vzdé lávé ní  má formu pravidelné  denní  docházky, a to
v rozsahu stanovené m prováděcí m právní m předpisem (nejmé ně vš ak 4 hodin
denně, od 8 hodin do 12hodin).

Dále mohou plnit povinnost předš kolní ho vzdé lávé ní  formou:

a) individuální ho vzdělávé ní  dí těte



b) vzdělávrání  v pří pravné  ří dě zš , d.í le ť í {ě pří pravné ho stupně zš  speciálníc}vzÁělávaniv zahrarrič ní  š kole ná *"Ň č .Jtj*prňrrrq,

Jestliž e zákotlný 
1ástupce vyú ije mož ností  bodu 4 b, c,- je povinen outámitmatersře sřol. toto skuteč nost . výaaje zde ltadí  zákowtýzrásfupce dí těte.(výjimka se vztahuje ;6;;-iál"í  kJmpenzaení  pomů cky avýdaje na č innost mateřské  š koly, a" ,riz'lyr" ?iřpn:o" kpředš kolní muvzdělávani).

- zajistit, aby dí tě ří dně dochrázelo do Mš , bylo vhodně a č istě upravené
- na wzvání  ředitelky Mš  se osobně zú č astrrit projednrání  z,avahých otázekť ýkajicí ch se vzdělávání  dí těte

- informovat Mš  o změně zdravotni způ sobilosti nebo jiných zavaž nýchskuteč nostech, které  by mohly mí t vliv il;#i;;eu*eoi dí těte
- jsou povinni neprodleně v pří padě výskyru infekč ní ho onemocnění  své hodí těte ohlásit futo skuteč nost'uč itel; 6 "yňJJ pfiné st potwzení  odlé kaře) a v zájmuzachováni zdraví ostadcn aÉ iiri-r pr, menš í m nachlazenisvé  dí tě ponechat v domácí m oš efiování
* sdělit dů vody nepří tomnosti dí těte
* oafttmovat ú daje o dí těti dů leáté  pro vedení  š kolní  matriky
- nevyž adovat p9 uč itelce podávrání  lé ků  v Mš  - uč itelka toto nemávpracovní  náplni

- předávat dí tě po jeho převleč ení  uč itelce ve ť í dě(nyní  s ochranou oblič eje)
- dí tě přebí rají  od pedagogické ho pracovní ka ve tffdě.
- na základě pí semné ho wvěř;n_í , _ 

kteró předají  pedagogiclýmpracovnicí m, mohou pověřifpřebí rání ,m neto ffat,rvaní m svóho dí tětejinou osobu

způ sob infomování aí konných zásfupců  dětí  o pnů běhu jejich vzdělávání

- zÁkomiziástupci dí těte se mohou prů běž rě informovat u pedagoga
o prů běhu a výsledcí ch své ho dí těL

- zákorrrť  ásfiryci jsou infonnováni na ť í dní ch schů zhách o vš echroáodnutí ch MŠ , ktení  se t}kají  vzdilávŇděř-
- zákonní  zásfupci si mohou a.ť "rrr, p"ougog"* individuální  pohovor, nakteré m mohou projednat své  připomí nk} ř" i"ř!řr*. dí těte- uč itelka mů ž e vyzvat zrrkonrÁzástupce, aby se osobně dostavilik projednání  závaž ných otiaek ť ýkajicí chse vzdělávání  dí těte



7.I

7 .y zájemné  v ztahy zákonných zástupců  s pedagogictrými pracovní ky

Při Přijeť  dí těte do mateřské  š koly ředitelka mateřské  š koly pí semně dohodne se
zákoarými aistupci dí těte dny docházlcy dí těte do mateřské  š koú  a dé lku jeho pobytu
vtěchto dnech vmateřské  š kole a zfuaveň pí semně dohodne se zákonn;imi zástupci
dí těte zpusob a rozsah jeho stravoviání  po dobu pobytu v mateřské  š kole.

Pokud záŮ<onni zástupci budou pož adovat změnu těchto sjednaných podmí nek, je
nuí ro tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské  š koly.

Jedná-li se o děti, kí eré  se mateřské  š kole pravidelně vzdělávají  kratš í  dobu, než
odPoví dá provozu mateřské  š koly, lze dohodnout prodlotž ení  docházJ<y dí těte, jemuž
nebYl rozsah vzdé lávámi omezen v roáodnutí  o přijetí , nejdří ve s ú č innóstí  od první ho
dne druhé ho kalendářní ho měsí ce nasledují cí ho po uzavření  dohody. O uzavření  té to
dohody ředitel mateřské  š koly neprodleně informuje zákonné ho ásfupce dí těte, které
se vzdělává ve zbývají cí  době.

V pffpadě, Že je se zákonnlimi zástupci dí těte dohodnuta individu.ální  dé lka jeho
PobYfu v mateřské  š kole, bude s nimi i samostatrrě dohodnut způ sob přebí rrání  ditcte ke
v zděláv ani a j eho předávání  po ukonč ení  vzÁé láv ani.

Zákowtí  zá'rlť rryei dí těte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebí rání  a předávání  při
vz-dé lávani v mateřské  š kole. Vystavené  pí semné  pověření  podepsané  zrákonnými
aásfupci dí těte předají  zákonní  zásfupci ředitelce mateřské  š koly.

Pokud si Pověřená osoba nevyzvedne dí tě do stanovené  doby, pfisluš ný pedagogický
pracovní k
a) pokusí  se pověřené  osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitelku š koly,
c) ří dí  se posfupem doporuč eným UŠ Har - obrátí  se na obecní  uřad, ktery je podle §

15 zákona ě. 359/1999 Sb. o sociálně právrtt ochraně děť  povinen zajistit &teti
neodkladnou pé č i,

d) pří padně se obrátí  na Policii Č R - podle § 43 zákona č .283l7g9l Sb., o policii
Ceské  republiky, ve znění  pozdějš í ch předpisů , mákaž dý právo obrátit se na
policistu a policejní  ú tvary se ž ádostí  o pomoc.

Zákonni zásfupci dí těte se mohou inforrnovat o cí lectr, zarrt&eni, formách a obsa}ru
vzděLáváni konkretizovaných podle podmí nek uplatrěných v mateřské  š kole ve
Š kolní m vzdé lávacimprogramu, který je volně pří sfupný na ruí stěnce v š ahě mateřské
š koly.

Zákorni zástupci dí těte se mohou prů běárě během roku v době urč ené  pro pří chod dětí
do mateřské  š koly a jejich předání  ke vzdělávání  informovat u 

-ped-agogické ho

Pracovnika vykonávqií cí ho pedagogickou č innost ve ří dě, do které  dí tě docházi
o prů běhu a qýsledcí ch vzděIávánidí těte.

7.4

7.5

7.6

7.2

7.3

7.7

7.8



7.9 Řeaitetta mateřské  š koly nejmé ně dva}cát za š kolní  rok svolává ť í dní  schů zky, na
kteť ých jsou zákonní  zí stupci dětí  informovráni o vš ech roáodnutí ch mateřské  š koly
fýkají cí ch se podstabrých zálež í tosttvzdé Iávánidětí . V pří padě nezbyfiré  pofieby mů ž e
být svolána i mimořádná schů zka rodič ů  s vedení m mateřské  š koly, a to zqmé na
zptavozrtlch dů vodů .

7.10 Zěkonni zasfupci dí těte si mohou domluvit sředitelkou matďské  š koly nebo
s pedagogiclrým pracovní kem š koly vykonávají cí m pedagogickou č innost ve ť í dě,
individuální  pohovor, na které m budou projednány podstatné  připomí nky zákonných
zástupců  ke vzdělávání  dí těte.

7 " tt Ředitelka mateřské  š koly nebo pedagogický pracovní k vykonávají cí  pedagogickou
Č innost ve tffdě, do které  dí tě dochazí , mohou vymatzákonné  zistrtpce,aby se osobně
dostavili k proj ednaní  záv až rlý ch otánek t}kaj í cí ch se vzdělávání  dí těte.

8. Omlouvání  dětí

- Zákonnl nástupci jsou povinni oynámlt š kole předem známou nepří tomnost dí těte.
NenÍ -li nepří tomnost předem Zflfuru1 omluví  dí tě nejpozději den předem do 12.00
hod. na tel.č .603286556

, Zákowiástupci jsou povinni u dětí  s povinnou předš kolní  docluí zkou předem dí tě
onrluvit zapsat dŮvody absence do omluvné ho lisfu.(lé kař, návš těva,výlet,aj.)
Omluvný list je ulož en v š atně mateřské  š koly.

, Jestliž e se ditě (í nladš í  5 let) bez omluvy nerlč asftť  pfudš kolní ho vz,dé lávánipo dobu
delš í  než  dva fýdny, je to považ oviáno za závahté  poruš ení  provoztl MŠ  a
v koneč né m dů sledku mů ž e vé st k ukonč ení  dochí zky dí těte do mateřské  š koly
(zákon56112004 Sb., š kolslcý ziů <on § 35, odst. 1 a).

9. Stanovení  podmí nek pro ú hradu ú plat v MŠ

1. ttplata za předš kolní  vzdělávání

- Podle zákona č .56tl2004 Sb.,(š kolslcý zákon) a podle provráděcí  vyhl,áš ky č .l4l2a05
Sb., o předš kolní m vzděláváni a ve anění  dalš í ch aněn je ú plata za předš kolní
vzděláváni v mateřské  š kole prováděna dle ,,Směrnice o ú platě za předš kolní
vzděláváni*, její ž  platnost je vž Áy na období  jednoho š kolní ho roku. Zákonní
aástupci jsou s touto směmici ptokazatelně seznámeni před niástupem dí těte do
mateřské  š koly.

- Vzdělávrfuť  v poslední m roč ní ku mateřské  š koly se poskytuje bezuplafuě (š kolslrý
zÁkon, §123 odst. z),také  u dětí  s odkladem š kolní  docházlcy.



- ÚPhta za Pří sluŠ ný kalendářní  měsí c je splatruí  do ls.dne stávají cí ho kalen&í řní homěsí ce, Pokud ředitel mateřské  š koly oóaotoao" ,.-"á.o*v* ziástupcem dí těte jinousplatnost ú platy.

2. Úplata za š kotní  stravování

- organiza§e, rozsah,a, tiplata za š kolní  sfoavování  v mateřské  š kole se ří dí  zákonemě,561l20a4 sb, (skol§zákon)t,ňnr,estou eso,1noaiš i. t" š kolní m stravování )a dalš í mi platrými předpisy.

- Z ustanovení  § l22 odst. 2 Š kolské ho z-ákona č .5a/2aa4 sb. vypl|vri ž e mateřskáŠ kolazajiŠ ť uje sfoavování  ň!,když  jedí tě pfitomno .1, *ur"rrte š kole. Je_li dí těv době podávání  v mateřské  š ŘÓ1", st á"oj" se "Zay.- 
.-

Í cí  se stravoviání  projednrivá rodič  s ředitelkou Mš . Stravne je placeno

oPakované  neuhrazení  
_těchto ,plateb je považ ováno za závaž né  poruš ení  provozumateřlské  Š kolY a Y koneč né m orů sba5u mtze nyr artvoaem pro oaofo*i dochr{zlcy domaú eřské  š koly (zákon 561,oa04 §b., š kotslrý 

"áú ;, ďjí  odsí  1 d).

č l rr

poDMí NKy pRo pŘrrí rwiní  A;ffgNč nNí  vznĚr.ÁvÁmí  oí tňrp

9. Přijí mání  dětí

- zápis dětí  do mateřské  Š koly na nrásledují cí  š kolní  rok probí há od 2.květrrado 16,května v tom kalendrářní m roce, ve které m nrásledují cí  š kolní  rokzaš tná. Děti mohou být do mateřské  š koly pú r**v] v prů běhu š kolní horoku,pokud je volrr.í  kapacita.

- Dí tě do mateřské tkoly přijí mri na ztí kladě ádosti rodič ů  ředitelka Mateřskéš koly Hruš ová. Žádost' o- ,řijetí  a přihláš ku dí těte Jo mateřské  š koly sirodič e vyzvednou v mateřsřé  skol" a semámí  se s krité rii přiií *á"í  Etí  á
- Zákomi zilstupci 

"rť 'ir!"piy- wlněné , podepsané  a pofwzené  lé kařem(vč etně potwzen.o oč kování ). u oÉ ii , po"i*"u pĚast"r* dochazkou nenípovinné .



Zdravotní  pé č e

- ze:ý zé stupci obdrž í  roáodnutí  vpří padě nepř{jeť  dí těte do Mš
s pří sluš ným odů vodnění m.

- - při přijeť  dí těte do mateřské  š koly stanoví  ředitelka š kgly, po dohodě sez,zů <orlným nlstupyeT dí těte, dny docházky ortet. Jo MS a dé lku pobytu,b{:_" *.rtr a způ sob sfuavováni dí těte, způ sob,rrr*oy riP aí y z-apředš kolní
v zděláv é ni a stavování  dí těte.

* Informace o dětech jsou dů sledně využ í vany polrze pro vniřrú  pofiebu, š koly, oprávněné orgrány statní  sqrávy_a samosprávy a pro pofiebu uplatněnízál<ona ěJa6lw99 Sb., o .r,ouoorre. pristupu'k-iifonrrací m ve měnipozdějš í ch ú prav.

O Přijetí  dÍ těte se speciální mi vzdé lávací mi poť ebami, roáodne ředitelkana .základé  pí semné ho vyjádření  š kolské ho poraáenské ho zaří zerú  aregistrují cí ho praktické ho lé kaře.

- přijetí  a stanovení  zkuš ební ho pobytu v dé lce nejvýš e 3 měsí ce roáodujeředitelka š koly.

- Mateřsld š kola. mů ž e_ přijmout jen dí tě(neplatí  u povinné  předš kolní
docházky), které  se podrobilo stanbvenym pr*io"t ry- oč kovárú m a má onich doklad, nebo_ v opač né m pří padé  pót*"*i ú tur", ž e se nemů ž eoč kování  pro trvalou kontaináik*i ť !:va"i poorouiÍ . P"iunu""i-Í "
stanoven na základě § 50 zákona č . 258/2000 sL. o ochraně veřejné hozďtaví .

- Dí tě, které  zŇiaámateřskou Š kolu navš těvovato by mělo zvládnout zakJadnispoleč enské  a osobní  n{wky (samostatně choú t,'umět o."* u;iri Í ž l;;;nz hmeč ku nebo, sklenice, polů ivat WC, o"rrorit-pt"rry, umět smrkat,

- v mateřské  š kole se nepodiávají  ž ádné  lé ky nebo utiš ují cí  pří pravky (kapkyproti kaš li, nosní  spreje proti rýmě apod.).

- při předrávání  dí těte sdělí  rodič e uč itelce pravdivě zptávu o zdravobťmstaw, respektive o výskytu problé mů , které  mělo předchrázejí cí  noc.
- Výskyt infekce v rydině (neš tovice, ž loutenka, mononukle óza a jné ),ohlásí

rodič e vedoucí  uč itelce nebo paní  uč itelce a aitcao stJy neposí lají .
- Při náhlé m onemocnění  ve š kole nebo při lltazu š kola rodič e neodkladněinformuje a ti jsou povinni dí tě co nejdřive * š Ň 

"y;dnout. 
při výskytuinfekč aí ho onemocnění {rlma * txót x holeč kaú l:.ou děti odděd;' Jostatrť ch a jsou pod dohledem zlettlé  osoby.Š kolu í nio.*q. rodič e, ú é x Jje vyzvednou. zÁpisy o zdravotní ch potí ž í cL u dcti jsou vedeny na ť í dách.



10. Ukonč ení  vzdělávání  dětí

- z dů vodu neú č asti dí těte navzděláváni- ředitelka mů ž e rozhodnout
o ukonČ ení  vzdé láváni dí těte, pokud se nepřetrž tě 

"",ie*toit 
o vzdělávátttpo dobu delš í  nď.dva týdny inebylo omlirveno a" .t*oo"ných pravidet

tohoto š kolrť ho řádu

- z duvodu naruš ování  provozu Mš  ze stran/ zátrontých zástupců - v pří padě,ž e zěkonn1 zástupci dí těte ávaž ným způ sobem nebo opako"*c pr"*s,rjipravidla stanovená v tomto š kolní m ádu
- ve zkuš ební  době *pokud byla stanovenazlcuš ební  dobapři přijeť  dí tětea lé kař nebo poradenské  zaŤ í zeni v prů běhu té to zkuš ební  aoty aoporueinezatěž ov at dí tě dalš í m vzďě!áv ání m
* z dů vodu nehrazení  ú platy za vzdětávání  nebo za š kolní  stravování  -v pří padě, ž e zákatní  násfupci dí těte opakovaně 

""ooa.z6i podminky
stanovené  pro obě aní něné  ttplaw uvedené i tomto š kolní m řádě
to pož ádá sám zálCInný zóstupce

Roáodnout o ukonČ ení  předš kolní ho vzdé !ávání nelzeu dí těte, pro kí eré  jepředš kolní  v zděLáv áni povinné .

cl. ilI
PRovoz MŠ

11. Provoz š koty je od 6.30 hod. - 1ó.00 hod.

6:30 - 9:30 hod.

9:30 - t1:30 hod.
11:30 - 12:00 hod.
12:0a - 14:00 hod.

- provoz mateřské  ,}9ty bývá přeruš ený o vánoč ní ch prazdrtnách a v měsí cič ervenci a s{pnu. Přeruš ení  pro'',ozu stoty o^ar"i ráilru *"t"rrtjIř"úrodič ů m dva měsí ce předem. Mateřskáitotu *ů ž ";ýt vzavŤen' poruápo§e;n9 poč et přihlráš ených dětí  pod hranici pci u áto skuteč nost budeprojednrána se ďizovatelem.

- MŠ  je jednoří dní , s děfini od dvou do š esti let.

scházení  dětí , ranní  hry dle volby dětí , Ť izeté  č innosti zdravotní
cvič ení , pohybové  hry
hygiena a rar.ní  svač ina
spontánní  a iizené  č innosti dětí , práce ve skupině, individurální
č innost
pobyt venku
hygiena, oběd
odpoč inek dětí



14:00 - 16:00 hod. odpolední  svač inq odpolední  zájmové  č innosti, hry na přání  dětí

Rež im dne mů ž e b}t upraven ve ří dě, podle programu a akturální ch potřeb dětí .
Od pří chodu dětí  do zahájent společ né  č innosti, probihají  individrr.í lní  hry
podle zájml dětí  a kolektivní  zaměsfirání . Je dbáno na soukromí  dětí , pokud
děti projeví  poť ebu samostatné  práce nebo pobytu v klidové m prostředí  mimo
společ né  akce, je jim to rrmož něno. Dětem v období  adaptase je umož něn
individtr.ální  rež im.
Didakticky cí lené  č innosti Ylzarré  uěitelem probí hají  v prů běhu celé ho dne,
vychazsjí  ze zájmu a poť eb dé tí , vyváž eným poměrem individuální ch poť eb.
Pobyt venku je přizpů soben podle poč así  cca 2 hodiny. V zimě je pobyt
omezen při nepří zni poč así  (ví fu, mlha, zreč iš těné  ovzduš í  nebo teploty pod
* 10"C). V lebdch měsí cí ch se aktivity přesouvají  ven s vytž ití m zahrady
a vycházek do pří rody.
po obědě je vymezena doba na odpoč inek (spánek). Děti nejsou do sptí nku
nuceny, jsou respektovrány jejich biologické  pofieby. Mohou jen odpoč í vat.
Odpoč inek je souč ástí  rež imu dne. Uč itelka respektuje individuí lní  poť eby
dětí . Je nabí dnuta náhradní  aktivita - předš kolní m dáem--omalovánky,
prac.listy.

4. Stanovený zé iďadni rež im mtĚe b}t upraven vpří padě, ž e to vyp|ývá ze
Š kolní ho riámcové ho programu, poŘdrání  qflefu, exkurzí , návš těv kulturní ch
zať tzerrj., besí delq dětskY dnů  a podobných akcí . R.rámcový rež im dne je
postaven na stabilní m č asové m rozpětí  jí del v ří hodinové m intervalu.
Meádobí , lze upravit podle individurální ch pofieb a zájm.ů  dé tí . Poměr
spontárrní ch a ří zených aktivitje vyváž ený.

ct. tv

zAJIŠ TĚxí  nrzpnč xosrr A ocHRAI\ty zDRArrí  oĚrr
l2.Pé č t o zdraví  a bezpeč nost děí í

za bezpeč nost dětí  v mateřské  š kole odpoví dají  po celou dobu prráce s dětmi uč itelé
mateřské  š koly, a to od doby převzetí  děť  od jejich ziásfupce nebo jí m pověřené
osoby až do doby jejich předání  zásfupci dí těte nebo jí  pověřené  osobě.

u mimoš kolní ch akcí  mateřskou š kolou mimo provozní  dobu za
bezpeč nost své ho dí těte zodpoví dázákon.zástvpce nebo jí m pověřenrá zast.osoba

uč itel mateřské  š koly zodpoví dá při pobytu dětí  mimo iaemí  š koly za bezpeč nost
nejvýš e: dvaceti dět| zběž ných ďí d, nebo 12 dé tí  ve ť í dě, kde jsou zŇazeny děti
s přiananými podpů nrými opafiení mi druhé ho až  páté ho sfupně. Sní ž en je poč et na
tří dě u děti mladš í ch 3 let.

bezpeč nost dětí  při pobytu venku je v naš ich podmí nkách zajiš těna pedagogem, dle
podmí nek qýš e pracovní ch ú vazlcť r.

ředitel, rněuje při vyš š í m poč tu dětí  nebo při specifických č innostech (plaviání ,
sáňkování , cestoviání , ví lety apod.) nebo při pobytu v prostředí  ni{roč né m na
bezpeěnost dětí  dalš í  zletilou osobu 4pusobilou k právní m ú kolů m zajiš fují cí
bezpeč nost dětí  (nejč astěji paní  uklizeč ka).

1.

2.

1J.



děti v Mateřské  š kole Hruš ová jsou pojiš těny proti urazu u pojiš ť ovny Kooperativa

uč itel mateřské  š koly předá dí tě pověřené  osobě na základě pí semné ho pověření
zástupcem dí těte.

při zajiš ť ováni zoávovací ch pobytů , popří padě vYletů  urč í  ředitel mateřské  š koly
poěet uč itelů  mateřské  š koly nebo jiných pedagogiclcých pracovní <ů  tak, aby bylo
zajiš těno vzdé lávěni dětí , vč eú rě dětí  uvedených v § 16 odst. 9 š kolské ho zí ú <ona,
jejich be4peč nost a ochrana zdtavi.

v oblasti pí evence sociálně patologických jevu se zamďrujeme na oblast
protidrogovou a oblast vandalismu (minimrehí  preventivní  program)

13. Zásady bezpeč nosti při práci s dětmi

1. Při vzdé lávilni dětí  dodrž ují  pedagogič tí  pracovní ci pravidla a zisaďy
be4peč nosti a ochrany zďraví  při pní ci, které  pro tuto oblast stanoví  plafirá
š kolská a pracovněprávní  legislativa.

2. Zejmé na při dále uvedených specific§ých č innostech, které  vyž adují  zr.ýš ený
dohled na beryďnost dětí , dodrž ují  pedagogič tí  pracovní ci nasledují cí  zásady

a) přesuny dětí  při poby_tu mimo uzemí  mateřské  š kply po pozemní ch
komunikací ch

r děti se přesunují  ve skupině, a to nejvýš e ve dvojstupech

. skupina 7pravidla doprovrázena dvěma pedagogickými pracoulí ky,
z nichž  jeden je na zač átku skupiny a druhý na její m konci

. skupina k přesunu vyl:ž jvá předevš í m chodní ků  a levé  krajnice
vozovky

r vozovku pí echáá skupina pouze na waraš ených přechodech pro
chodce, přechazení  vozovky jinde je povoleno pouze, když  není
vyzrač en přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní  provoz
a pedagogický doprovod je přesvědč en o be7peěnosti skupiny

o při přechráeení  vozovky palů í vá v pří padě potřeby pedagogiclcý
doprovod zastavovací  terč

b) pobyt dětí  v pří rodě

o vylů ivají  §e pouze námáberyeěnámí sta



o pedagogič tí  pracovní ci-p-řed pobytem dětí  odstraní  vš echny nebe4peč névěci a překáž ky (sklo, hřebí ky, plechovky, ni*h" o.t Jn.rce karnenyapod.)

o při. hrách 
" *orl.^::l akti],ití ch gedagogič tí  pracovní ci dbají , abyděti neopustily vymezené  prostranstvi

o před cvič ení m dětí  
?.dalŤ í mi pohybovými aktivitarni, které  probí hají  veť í dě, popffpadě vjinýct 

"yet""e"lrór, 
prorto.á"t "u 

oi3"t o budovymateřské  š koly nebo 
_ nlobí haji ", .r"rrko.roi"h prostor,icrr areálumateřské  š koly, kontrotují  pedagogič tí .pracovní ciš ř;ú  zda prostoryjsou k těmto aktivitrám 

- 
aártutJeře připruu"oy, oJrř*iu;í  vš echnypřekáž ky, které  by mohly vé st ke marĚni dí těte a při použ itítělocvič né ho náč iní  a nářadikontrolují  jeho runrcnosi a bezpeenost

o pedagogič tí  pracovní ,ci dáte-dbqi,abl9vifeni a pohybové  aktivity bylypřimďené  věku dětí  a podle tóú o prirpů sobuji ioilil a obtí ž rosttěchto aktivit individurální m schopnostem:.a""tiú r, aeii

d) pracovní  a {ýtvarné  č innos_ti

r Při .aktivití ch rcmljqí cich zruč nost a výtvarné  cí těrú  dětí , dětipouž í vají  nů ž ky, nož .eo kladí vka apod., vykonávaji pai s těmitonástroji za.dohledu pedagogický"l pru"o'.roit,, š k ry -Tě; použ í vajínů ž ky a nož epouze zakdácené  
-

Při urazu dí těte jsou vŠ ichni zalěs$anci povinni pos@out pomoc. V pří paděpotřeby přivolají  po-moc nebo zajistí  9ř::o1 " a"p"i*d k lé kařské mu oš efiení .Zároveňjsou Povinni ihned informovat i"ait"rm š kďy; zákonné ho zásfupce dí těte.KaŽdý uraz musí  být zanamenin do knihy tuur.t Žd,zr-rn o š kolní m tnazllpodlevYhláŠ kY ě, 64/2a05 Sb. vYhotovuje š koú  "prrpJeÁ vjeho dů sledku vzniklanePřitomnost dí těte na výchovné m a vzdé lávapí ii pio*.,l Na ž ádost ziákonné hozásfupce je ředitel neto pověřený praco1$.po"i"* ."p sat ,Áa^m vž dy,je-ti o toPaŽadáni tehdY, jest|iž ewazemnebyla zapří č iněnan priii*oost dí těte ve š kole.

Předat dí tě Pověřene os9bě lze jen,na_zÁkJadě pí semné ho pověření  vystavené ho

xffi#a.zástupcem 
dí těte § 5 odst. 1, Vyhláš lcy i. t+tzaoŠ  sÚ. 

" 
pÍ "asr."ni*

V Pří Padě, Že dí tě není  Po hodině ukonč ení  stanovené  doby č innosti š koly(15:45 hod.) vč as přeuzalo rodič i ú wyffi.Tj"h"t;Ň;"st i nadáe pedagog. Rí díse dop-oruč eným poslupkem naŠ uť , k 
"rý 

j;;"dil í  ř zákona ě. 359l1gg9 Sb.o sociálně Právní  ochraně dětí  poú en 
^1í xii 

dí těti"n;dpadnou pé č i. pokusí  se



telefonickY rodič e kontaktovat. Při neú spěš né m pokusu kontaktu, se obrati
na Městskou policii, nebo na Policii Č R podle § 43 zí kona é .283/lgg1 sb., o policii
Č eske rePubl'ky, ve zrění  pozdějš í ch předpisů , 

"^aruZaý 
pní vo obrátit se na policisfu

a Policejní  Útvary se ž ádostí  o pomoc, nebo odbomoiiálně pní vní  ochrany děť
s výzvou kpřevz.eti pé č e o dí tě.

14. Zajiš tění  bezpeč nosti dětí  v MŠ

- budova mateřské  Š koly je k zajiš tění  bezpeč nosti dětí  zantykánao a to vž dy v době
od 8.30 do 12:00 hod. Ye 12.30 hodin po odchodu ně*terYctr áěť  domri se opět
zamYká aŽ d0 ]5.45 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ  v tomto č asové m rozmezí , musí
PouŽt zvonku a vYČ kat pří chodu personálu š koly. Bezpďnost je zajiš těna kamerovým
systé mem.

č lv

ZACH^aENÍ  s MAJETKEn{ Š xor.,y

15. Chování  dětí  při zacházení  s majetkem MŠ

Š etrné  zacházeni s hrač karrri a dalš í mi vzdělávací mi potřebami a nepoš kozování
ostahí ho majetku Mš  zajiš ť ují  při pobytu dí těte v Mš  

"eiteu.y
ze §kolY neni dovoleno odnaš et jaké koli předměty (pnáce a výlaesy jen se
sorrhlasem uč itelky)

dětem není  dovoleno nosit do š koly vlasfiť  hrač ky a předměty, kí eré  mohou
způ sobit poranění , ú raz nebo naruš it mravní  rlichovu

1,6. povinnosti zákonných zástnpců  při zacházelí s majetkem Mš

aákonní  zrástuPci po-bývají  v MŠ  jen po dobu nezbyhrě nutnou a v té to době jsou
povinni chovat se táko aby nepoš kozavalimajetek MŠ

dojdeJi k Poš kození  majetku ze sfany dí těte, zpusobené ho nerespekí ování m
Š kolní ch pravidel a zvyklostí , neposluš ností  pedago§ické ho pracovnika, způ sobí _li
Š kodu ÚmYslně nebo v afektu nebo opakovaně, je zákonný zártop"" povinen uvé st
věc do pů vodní ho stavu nebo zajistit její  nráhradu

Rodič e ž ádátme, aby nedávali dětem do š koly cenné  předměty.



17. Povinnosti zaměstnanců

zaměstranci mají  povinnost dodrž ovat uzamykrání  vchodu ve stanovené  době
provozu a kontrolovat pohyb cizich osob a návš těv, kterým není  dovoleno se
zdrž onrat v prostoní ch

rodič e i děti tato be4peč nostú  opafrení  k ochraně zdtaví  a majetku respektují

zaměstnanci odpoví dají  za jednotlivé  jim svěřené  prostory, mají  povinnost rrzavří t
před odchodemz pracoviš tě okna a pracoviš tě uvé st do bezpeč né ho stavu vypnutí m
vš ech spofiebič ů  a jejich odpojení m od sí tě, s rlýjimkou lednič ky a přijmout
preventivní  opať ení  proti vzriku pož ráru

Ve smyslu evropské ho naří zení  ke GDPR má povinnost ředitelka a ostatrú
zaměstnanci zachovávat mlč enlivost a chránit pí ed znelňitim data ú daje a osobní
ú daje a zaměstnanců  š koly, citlivé  osobní  ú daje, informace o zdravottí m stavu dětí
a výsledky poradenské  pomoci š kolské ho poradenské ho zahzent a š kolní ho
poradenské ho pracoviš tě, s nimiž  přiš el do styku, shromaž ďovat pouze nezbyfné
ú daje a osobní  ú daje, bezpeč ně je uklridat a chrránit před neopní vněným pří stupem,
neposlqrtovat je subjektů m, kí eré  na ně nemají  zikonrtý narok, nepoť ebné  ú daje
vyřazovat a dá7 nezpracovávat

klí č e od pří stupu kzaí í znni š koly svěřené  zaměstnanců m, tito ochraňují  před
z1rátolt

č l vr

OCHRANA PŘrn PATOLOGICIďMI JEVY A PŘED PROJEYY
DI§KRIMINACE, K FIEPŘÁTEL§T\rÍ  NEBO NÁsÍ t-,Í

Dů lež ifým prvkem ochrany před socirálně patologiclcými jevy je i výchovně vzdělávací
pusobení  na děti, zaměřené  ta zdtavý způ sob ž ivata. V rámci š kolní ho vzdělávací ho
programu jsou děti nenasilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem sezrramoviány
s nebezpeěí m drogové  závislosti, alkoholismu, kouření , virtuální  závislosti (poč í tač ,
televize, video), vandalismus, kriminality ajiných forem násilné ho chování .

Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravé ho ávotní ho stylu.

V rrámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství  a rrasí Ií  sledují  pedagogiětí
pracovní ci vzlahy mezi děfrni ve ť í dní ch kolektivecho s cí lem řeš it pří padné  deformují cí
vztahy meá dětmi již  vjejich poč átcí ch a to ve spolupráci se zrikonnými zásfupci,
pfipadně za pomoci š kolslcých poradenslcých rňizentch. Dů lež ifým prvkem pť evence
v té to oblasti je i vyfuriření  pří znivé ho sociální ho klimafu mezi děfirri navzájen, mezi
dětí ni a pedagogickými pracovní ky a meň pedagogickými pracovní ky a zákonrtými
aásfupci.

Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vájemné m chování , k dodrž ování  daných pravidel
při souž ití  vkolekí ivu. Sna}ra odstranit vš echny rLaznaky povyš ování  a ubliž ovárri mezi
dětni.



Děti jsou vedenY k ohleduplnosti ve vzájemné m chování , k dodrž ování  daných pravidel
Při souŽití  v kolektivu Snaha odstranit uS".trry názraky povyš ování  a ubliž ovráni mezidětmi.

V PředŠ kolní m věku meziaompetence godpory zdtaví  a zdtavé hoávotú ho stylg kteréj'9u..Prevencí  společ ensky neprijateinych 1""ů "- ;"m;;ffi,ffi#'Jariiistatnost,sebejistota.

Bez zé sahu dosPělé ho dí tě samo roáoduje, zkouš í  své  sí ly, samo zjí š ť uj e, co zltládne.Prvotní  je iniciativa dí těte, pedagog 
1ed9 vý;ho;;u-ptaciskrytě, ale cí leně, dává dětemzahJadY Prosociální ho chováni á ředy i p..Ú"i urá, * oá*ili. Dí tě si mů ž e vybratrŮzně obtí Žné  Č innosti, společ ně s děfuri dbát na Jodrž ování  vytvořených pravidelchování  a společ ně řeš it vzrriklé  situace.

Spolupráce rodič ů  se š kolou:

Děti jsou rovnocenní  parEreři, mají
nechtějí . Nesouhlas nebo volba jedné
projev neposluš nosti a vzdoru. Děti se
přijí mat odliš né  nazory jných dětí .

Setkávání  š koly srodič i během rokq společ né
rodič ů m, mož nost pů jč ení  odbomé  lite-ratury,
infonrrovanost rodič ů  o č innosti ve š kole * á
k dí těti a zajiš ť uje tak jednotné  pů sobení  na dí tě,

v mnoha situací ch pní vo ří ci NE, když  něco
a|9rrytivy nesmí  být předem považ ována za
uč í  vyjádřit svů j názor a své  poť eby a naopak

řeš ení  problé mů , výchovná pomoc
vyjádřeni postoje rodič ů  vanketě,

vš e napomiáhá k celosfiú mu pffstupu

VPfiPadě neŽádoucí ch projevu u dí těte vš e řeš it společ ně a jednotně s jeho zákonnýmizásfupci k prospěchu dí těte.

PředŠ kolní  vzdé lávánlj" Ť ". miŤo jiné  vní mráno jako dů lež itý poč átek socializač ní hoprocesu, kterýje výo.a,oo,y pro dalš í  tomojdetí  ajějich společ enské  zač lenění .

č l. vn
zÁvĚnnč Nr u§TANovENí

š kolní  řád nabyváú č innosti dnem l. 10. ?021

s obsahem Š kohí ho řádu budou zákonní  zástupci dětí  sezné rneni na první  schů zce rodič ů

Podie § 30 zákonaČ . 561/2004 Sb., Š totstY zé konzveřejňuje ředitel š koly tento š kolní  řádv š atně dětí

zaměstnanci Š kolY bYli s tí mto Š kolní m řádem seznámeni na pedagogické  radě dne 29.9.2021
V Hruš ové  29.9.202l

Eva Havlí č ková
řediteJka š kolv,_ -1-?'l,||

\.*



Pří loha 1

Povinnosti zákonných zásfupců

Zólrnnní  zástupci dětí  jsou povinni
(u dětí , Heré  od poč átku š lrolní ho rohl, Herý nósleduje po dní , W dí tě
dosáhne páté ho rohl věku)

- přihlósit své  dí tě k zápisu k předš kolní mu vzdětavání  í § 34 odst. 2)
v lralendářní m roce, ve lďeré m zač í ná povinnost předš lrolní ho vzdělánlóní .
Povinnost se vztahuje na státní  abč any Č estrc republiky, obč any jiné ho
č lenskeho státu Evropshó unie, kteří  pobývají  dé le než  9a dnů  na ú zemí  Č eslre
republiky, jiné  cizince, oprávněné  pobyvat na ú zemí  Č eske repubtilE po dobu
delš í  než  90 dnů  a ú č astní lgl ří zení  o udělení  mezinárodní  ochrarry.

- povinné  předš kolní  vzdé lávěni má formu pravidelné  denní  dochiázlry, a to
. v rozsahu stanovené m prováděcí m právní m předpisem (nejmé ně vš ak 4 hodin

denněo od 8 hodin do l2hodin).

Dále mohou plnit povinnost předš kolní ho vzdělávan| formou:

a) individuální ho vzděl ávání  dí těte
b) vzdělávání  v pří pravné  ří dě ZŠ , dáe ří dě pří pravné ho stupně ZŠ  speciální
c) vzdé lávání v za}rranič ní  š kole na t:rlemi Č eské  republiky

e)vzdělávrání  distanč ní m způ sobem v pří padech vymezených v §184 a
š kolské ho zákona, které  bude přizpusobeno podmí nkám dí těte,distánč ní
vzdé lávání  bude evidováno, dů vody nepří tomnosti při distanč ní  výuce je po-
vinen zikotrný zásttlpce dolož it.

V Hruš ové  10.9.2020


