
 

                                                                             

Soukromá mateřská a základní škola Petrklíč,  Náměstí Osvoboditelů 1368,  Praha 5 - Radotín,  PSČ: 153 00
 

tel.,fax: 257 812 230

IČ:   71340828
IZO: 661102513

Bankovní spojení:

ČS Radotín
134417389/0800

 

www.petrklic.net  

centrum@petrklic.net

Zřizovatel školy:

Petrklíč (k duši klíč), spolek
IČ: 26595958

 

       

            ŠKOLNÍ ŘÁD 
č.j. 002.2022/23MŠZŠ 
 

 

1. Úvodní ustanovení 

Mateřská škola je soukromou školou zřízenou podle zákona č.561/2004Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a která 

zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let (nejdříve však od 2 let), 

s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Občanské Sdružení Petrklíč (k duši klíč). 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Řídí  

se vyhláškou. č. 151, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 

Sb. Například zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb. v platném znění. 

 

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců 

Práva dětí 

 Dítě má právo: 

• na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností 

a dovedností vedoucí k rozvoji jeho osobnosti, 

• na volný čas a hru, na styk s jinými dětmi a lidmi, svobodnou volbu činností, soukromí, 

• na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb, 

• na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, 

spravedlivé jednání, 

• podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování, 

• na užívání vlastní kultury, jazyka a náboženství, 

• na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na zvláštní péči v případě postižení, 

• na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, na ochranu před 

prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví, 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se jeho vzdělávání, přičemž jeho 

vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, 

• být respektováno jako jedinec ve společnosti (místa k životu, ochrany před lidmi, 

situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit), 

• aby mu byla společností poskytována ochrana na emočně kladné prostředí a 

projevování lásky 
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• být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si potvrzuje svoji identitu 

života. 

 

Povinnosti dětí 

Dítě má povinnost: 

• respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu; 

• respektovat pokyny pedagogických pracovníků; 

• účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu; 

• respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a 

mateřské škole; 

• dodržovat zásady osobní hygieny; 

• respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky 

nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity; 

• účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. 

distanční formy výuky. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je 

mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 

platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy. Mateřské školy mají povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro 

tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného 

pracoviště. Povinnost se týká dětí plnící povinné předškolní vzdělávání!  

Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně 

nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními 

konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, 

který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka 

těch, kteří zůstávají v mateřské škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, 

kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci. 

Práva zákonných zástupců dětí (platné pro všechny zákonné zástupce dětí): 

 

Práva zákonných zástupců dětí stanoví § 21, odst. (1) b)  e)  a f )  zákona č. 561/2004 Sb. 

v platném znění (Školský zákon). 

 

Zákonní zástupci dětí mají právo: 

• být seznámen s dokumentací MŠ; 
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• vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům; 

• zapojovat se do aktivit MŠ ; 

• pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy, přičemž účast zákonného 

zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat bezpečí a zdraví dětí; 

• na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny; 

• spolupracovat s učitelem/učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti; 

• navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ; 

• domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za 

podmínek stanovených mateřskou školou; 

• své stížnosti řešit s učitelem/učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se 

na ředitelku školy; 

• být informován o dění ve škole, prostřednictvím: nástěnek, webových stránek, e-

mailem, v některých případech telefonicky a individuální konzultací, 

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

života; 

• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona, 

• přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 7.00 hodin do 8.30 hodin a 

v jinou dobu, na základě dohody s učiteli – příchod mimo dobu ručenou, 

• příchod, mimo dobu stanovenou nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí. 

Pokyny k pohybu zákonného zástupce v budově školy specifikují pravidelně 

aktualizované pokyny, které jsou umístěny u vchodu do MŠ. 

Povinnosti zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni: 

• seznámit se a dodržovat ustanovení školního řádu mateřské školy a pokyny 

k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

• zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ,  

• informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte; 

• respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní 

vzdělávání; 

• ohlásit výskyt infekčního onemocnění; 

• informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání. Požadavek vyplývá z § 22 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon). 

• oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto 

údajích. 

• přivádět do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění 

jako je rýma, průjem, kašel; 

• zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a 

vhodnou obuv; 
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• dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími 

do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné 

ohleduplnosti; 

• respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen 

svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ; 

• dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti; 

• nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty; 

• oznamovat MŠ změnu bydliště, tlf. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných 

údajů potřebných pro MŠ; 

• kontaktovat MŠ v případě, že zákonný zástupce nemůže včas – do skončení 

stanovené provozní doby vyzvednout dítě z MŠ (dopravní kalamita, úraz – pouze 

závažné důvody), 

• hradit za dítě poplatek za školní stravování a úplatu za předškolní vzdělávání (viz 

vnitřní směrnice o školním stravování a o úplatě za předškolní vzdělávání) 

v dohodnutých termínech. (Výši úplaty pro každý školní rok stanoví ředitelka MŠ 

po dohodě se zřizovatelem a částku zveřejní v době zápisu do MŠ), 

• Na vyzvání vedoucí učitelky nebo ředitelky MŠ se zúčastnit projednávání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a chodu školy.Co 

2. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými 

pracovníky 

• Vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům; 

• podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu;  

• pravdivost jednání i chování; 

• poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý přístup. 

 

3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

 
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). 

 

• Děti jsou přijímány do mateřské školy prostřednictvím zápisu. 

• Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají v období od 2. května do 16. května. 

Termín a místo zápisu stanoví ředitel MŠ v dohodě se zřizovatelem. 

• O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, případně rozhoduje o stanovení 

zkušební doby, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

• Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí a kritéria 

k přijímání dětí pro následující školní rok. 
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               -Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000   

Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

- Dítě se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze 

imunní, nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

- Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky v souladu s§ 34 odst. 4, „školského zákona“. 

- Přednostně se přijímají děti s trvalým bydlištěm na území Městské části Praha 

16 – Radotín. 

- K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského 

poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost. 

• Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku, je-li v daném 

pracovišti volné místo. Ředitelka MŠ má právo si ověřit pravdivost všech údajů 

uvedených v žádosti.  

• Přijmout lze dítě mladší tří let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního 

vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy. Pokud je k předškolnímu 

vzdělávání přijato dítě, kterého se prozatím netýká povinnost předškolního vzdělávání, 

nevztahuje se na něj začátek ani rozsah předškolního vzdělávání stanovený pro děti, 

kterých se povinnost týká. 

• 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. 

• Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná 

specializovaná pedagogická podpora. 

• Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte (podle 

§1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) docházku dítěte do mateřské školy a to 

podpisem smlouvy. Zákonný zástupce dítěte navrhne docházku, a to určením 

požadovaného typu docházky dítěte do školy.  

• 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. 

 

 

Zařazování dětí do tříd je v kompetenci ředitelky školy. 
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Ukončení docházky dítěte do MŠ 

 

Se řídí zejména jednotlivými ustanoveními § 35 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

v platném znění. 

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění oznámení zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud: 

• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny, 

• zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské 

školy, 

• ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař 

nebo školské poradenské zařízení, 

• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 

úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném příp. dohodnutém termínu.  

 

Provoz a organizace mateřské školy 

 
• Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7.00 hod – 17.30 hod. 

• Příchod dětí do mateřské školy končí v 9.00 hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen 

na základě o dohody rodičů s pedagogickou pracovnicí. 

• Vyzvedávání dětí po obědě je doporučeno od 12.15 hod do 13.30 hod. Vyzvedávání 

dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno od 15.00 hod do konce provozu školy. 

• Provoz mateřské školy je v červenci a srpnu přerušen po dohodě se zřizovatelem. 

Při přerušení provozu mateřská škola nezajišťuje pobyt dítěte v jiné mateřské škole. 

 
Úplata za předškolní vzdělávání 

 
• Zákonný zástupce dítěte platí měsíční školné za celodenní docházku dle platného ceníku, který 

stanoví ředitel školy. Výše školného je uvedena ve smlouvě se zákonným zástupcem dítěte. 

Třída Předškoláci -  školné 11.000Kč/měsíc  

Třída Sluníčka -školné 11.000Kč/měsíc 

Třída Petrklíček - celodenní docházka s možností jednotlivé dny v týdnu.   

Školné   8.000Kč/měsíc  

Třída Broučci - celodenní docházka.   

Školné   8 000Kč/měsíc  
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• Pokud dítě nebude do mateřské školy docházet ani jeden den příslušného kalendářního 

měsíce, částka nebude vrácena. 

 

Stravování dětí v MŠ 

 
• Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě 

se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno 

v mateřské škole, se vždy stravovalo. 

• Úplata za školní stravování 

             Poplatek za stravu činí 75Kč/den a zahrnuje oběd a dvě svačiny.  

             Platba se provádí na účet mateřské školy. 

             Úhrada je splatná do 15. dne daného měsíce na základě zaslané výzvy 

             

 

Pro upřesnění specifických podmínek provozu je vydán provozní řád školy.  

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství anebo násilí 

 
• MŠ vytváří dětem takové podmínky, které zajišťují jejich bezpečnost a ochranu před 

úrazy nebo negativními jevy. 

• Všechny děti mají rovnocenné postavení. 

MŠ vytváří u dětí povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí 

a o skutečnosti, kde v případě potřeby hledat pomoc.  

• Pedagogové se snaží ovlivňovat vztahy ve třídě nenásilně prosociálním směrem  

-prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů. Snaží se zachycovat rizikové 

faktory v chování dětí, podněcují děti ke zdravému životnímu stylu, podporují sociální 

vazby, vysvětlují dětem přiměřeným způsobem některé prvky xenofobie, 

nesnášenlivosti. Škola se snaží předcházet nežádoucím projevům především dostatečně 

širokou nabídkou činností pro děti v rámci ŠVP PV a ve spolupráci s rodinou. 

• MŠ svým vybavením zajišťuje co nejoptimálnější podmínky pro pobyt dětí. 

Režim dne respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí. 

• Dětem je poskytována zdravá plnohodnotná a vyvážená strava, děti nejsou do jídla 

nuceny. 

• Děti mají ve třídách po celý den zajištěn pitný režim. 

• Zahrady MŠ jsou vybaveny zařízením, které je vhodné pro pohybové a relaxační  

aktivity předškolních dětí a splňuje platné bezpečnostní a hygienické normy i předpisy. 

 

Zdravotní stav dětí 

 

• Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. 

• Zákonní zástupci se snaží předcházet rozšiřování především respiračních a jiných 

infekčních onemocnění dětí. 



 

                                                                             

Soukromá mateřská a základní škola Petrklíč,  Náměstí Osvoboditelů 1368,  Praha 5 - Radotín,  PSČ: 153 00
 

tel.,fax: 257 812 230

IČ:   71340828
IZO: 661102513

Bankovní spojení:

ČS Radotín
134417389/0800

 

www.petrklic.net  

centrum@petrklic.net

Zřizovatel školy:

Petrklíč (k duši klíč), spolek
IČ: 26595958

 

• Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí 

infekci na další zdravé děti v kolektivu i na pracovníky školy. 

• Pokud přichází do kolektivu dítě po vyléčení běžné nemoci jako je např. angina, chřipka 

apod., nevyžaduje škola potvrzení od lékaře, plná odpovědnost za zdraví dítěte je na 

zákonných zástupcích. 

• Pokud bude zákonný zástupce trvat na přijetí evidentně nemocného dítěte např. 

teplota, průjem, silná rýma, silný kašel, může škola vyžadovat potvrzení lékaře  

o bezinfekčnosti dítěte. 

• V případě akutních onemocnění a infekcí nepodáváme dětem žádné medikamenty, 

jako jsou kapky proti kašli, rýmě apod. 

• V případě jiných onemocnění, kdy je u dítěte nutné podávat medikamenty, které nelze 

podat mimo čas pobytu dítěte v MŠ, musí dojít ke vzájemné souhlasné písemné dohodě 

mezi zákonnými zástupci, ředitelkou školy, vedoucí učitelkou a učitelkou ve třídě, kde 

je dítě umístěno, a to na podkladě písemného vyjádření pediatra. Vyjádření pediatra si 

zajistí zákonní zástupci dítěte s přesným uvedením problému, dávkováním a 

stanovením případných rizik, která mohou nastat, případně omezením, která ze 

zdravotního stavu vyplývají. 

• V případě zjištění nemoci v průběhu dne si škola vyhrazuje právo kontaktovat zákonné 

zástupce k odvedení dítěte ze školy. MŠ nemá k dispozici prostorové ani personální 

podmínky pro izolaci nemocného dítěte. 

• V případě onemocnění závažnější přenosnou chorobou v rodině (např. žloutenka, 

příušnice, neštovice, mononukleóza, apod.) je nutné, aby zákonný zástupce informoval 

školu, respektoval případně karanténu dítěte, aby nedošlo k přenosu choroby na jiné 

děti. Po vyléčení dítěte ze závažnější infekční choroby, žádá škola od zákonných 

zástupců potvrzení od pediatra o bezinfekčnosti dítěte. 

• V případě, že má dítě sníženou zdravotní způsobilost, například poúrazový stav sádra, 

ortéza na některé končetině, medikace, omezené vidění – zakrytí oka a v podobných 

případech, kdy je zdravotní způsobilost snížena nebo omezena, si mateřská škola 

vyhrazuje právo toto dítě k docházce do MŠ nepřijmout. Pokud zákonný zástupce 

bude i přes tento handicap chtít dítě do MŠ dávat, musí záležitost projednat s vedoucí 

učitelkou a učitelkami ve třídě.  Dítě bude přijato k docházce pouze na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce s dodatkem, že si jsou plně vědomi možných rizik a 

následků, které mohou vyplynout ze snížené zdravotní způsobilosti dítěte, např. 

psychická a fyzická zátěž pro dítě, zvýšené riziko úrazu, apod. V těchto případech bude 

žádáno písemné doporučení pediatra o tom, že dítě může mateřskou školu navštěvovat, 

případně s jakým omezením.   

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je 

mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 

platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí 

infekční nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají 

příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, 

potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v 
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oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola 

lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje!  

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro 

ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě 

neprodleně vyzvednout.  

 

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:  

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2022/2023: 

• Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, 

za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 

• Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší 

sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu 

nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci 

dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

• Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je 

neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou 

kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. 

Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. 

 

Vyzvedávání dětí 
 

• Učitelka zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce nebo 

jím pověřené osoby až do doby, kdy jej opět předá zákonnému zástupci nebo pověřené 

osobě. 

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

vzdělávání (výlety, akce školy) je stanoven počet pracovníků tak, aby na jednoho 

pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžné třídy, nebo 12 dětí se 

zdravotním postižením. 

• Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost vyzvednout si dítě do skončení doby 

provozu školy. 

• Předat dítě pověřené osobě lze pouze na základě písemného pověření zákonným 

zástupcem dítěte.  
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• Pověření k vyzvedávání dítěte nezletilým sourozencem může udělit zákonný zástupce 

písemným pověřením, kde je uvedena i délka provozu MŠ a doba možností vyzvedávání 

dítěte. 

• V případě, že si rodiče chtějí vyzvednout dítě mimo stanovené doby vyzvedávání, 

oznámí to osobně ráno při příchodu dítěte do MŠ pedagogické pracovnici 

Po převzetí dítěte od učitelky přebírají zákonní zástupci nebo pověřené osoby odpovědnost 

za bezpečnost dítěte v celém areálu mateřské školy včetně školní zahrady. 

Při pobytu cizích dětí na zahradě školy v době jejího provozu za jejich bezpečnost 

odpovídají zákonní zástupci nebo pověřené osoby, které tyto děti doprovázejí. 

 

Bezpečnost v areálu MŠ 

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je zakázáno  

• vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo zásobování), 

• vodit do areálu MŠ psy, 

• nepovolaným osobám vstupovat do areálu MŠ.   

 

Školní úrazy 

 

• MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo v době jejich pobytu v MŠ. Děti jsou 

pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. 

• V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit první pomoc dítěti a lékařské 

ošetření dítěte. O úraze dítěte je zákonný zástupce informován bezodkladně 
 

 
5. Obsah předškolního vzdělávání 

 
• Rodiče (zákonní zástupci) mají právo podílet se na plánování, přípravě a realizaci 

vzdělávacího procesu v MŠ (třídní schůzky, účast na akcích MŠ, po dohodě přítomnost 

v MŠ během vzdělávání, individuální konzultace apod.). 

• Vzdělávání se uskutečňuje podle schváleného Školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání MŠ. 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání vydaného MŠMT č.j. 14 132/01-22 ze dne 19.3.2001 a aktualizovaného 

v roce 2004. 

 

Základní cíle školního vzdělávacího programu: 

- Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 

- Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí. 

• Jednotlivé třídy pracují podle třídních vzdělávacích programů (TVP), který vychází 

přímo z ŠVP PV. 

• S průběhem vzdělávání jsou zákonní zástupci pravidelně seznamováni v šatnách MŠ a 

v dalších materiálech. Každé dítě má založeno své portfolio, kde se dokumentuje 
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průběh a výsledky vzdělávání. O průběhu a výsledcích vzdělávání mají zákonní 

zástupci možnost domluvy konzultací s vedoucí učitelkou, učitelkou ve třídě, případně 

s ředitelkou školy. 

 

6. Podmínky pro zacházení s majetkem školy 

 
• Děti jsou vedeny ve spolupráci s rodiči ke správnému a šetrnému zacházení 

s majetkem školy (vybavení MŠ, předměty denní potřeby, hračky a pomůcky, knihy, 

drobné nástroje).  

• V odůvodněném případě poškozování majetku (opakovaném nebo úmyslném) bude po 

projednání se zákonným zástupcem dítěte požadovaná oprava, případně náhrada 

způsobené škody. 

• Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se zdržují v areálu MŠ po dobu nezbytně nutnou. 

V případě, že rodiče (zákonného zástupce) doprovází jiná osoba, dbají na to, aby i tato 

osoba předcházela poškozování majetku školy. 

• V případě pohybu neznámých či podezřelých osob v objektu MŠ či nejbližším okolí 

informují rodiče (zák. zástupci) neprodleně zaměstnance MŠ. 

 

7. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
 

Podpůrná opatření prvního stupně 

• Ředitel 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 ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb 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, s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 

zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.  

• Ředitel 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.).  

• Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. 

• Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden 

krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného 
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opatření 2 až 5 stupně 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. 

•  

8. Povinné předškolní vzdělávání. 

• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 

stanoveno dále jinak. 

•  Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají v období od 2. května do 16. května. 

Termín a místo zápisu stanoví ředitel MŠ v dohodě se zřizovatelem. 

•  Přednost k předškolnímu vzdělávání v MŠ od 1. 9. 2017 jen předškoláci ze všech obcí 

spádového obvodu. 

• Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v rozsahu 4 hodin denně, v mateřské škole 

od 8.00 do 12.00 hod. 

• Omlouvání dětí:  

- telefonicky 

- e-mailem 

- písemně   

• krátkodobá nemoc – nemusí být potvrzeno od lékaře  

• dlouhodobá nemoc – potvrzení od lékaře 

Pokud nebude dítě omlouvané, bude řešeno jako přestupek, ve spolupráci s OSPOD. Hrozí 

pokuta až do 5000,-Kč. 

Prázdninový provoz- není docházka dítěte do MŠ povinná. 

  

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání 

• individuální vzdělávání 

• vzdělávání v přípravné třídě základní školy 

• vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné 

školní docházky 
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 Individuální vzdělávání  

Zákonný zástupce dítěte je povinen nahlásit řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 

měsíce před začátkem školního roku o individuální vzdělávání. 

Termín: první týden v červnu 

• Žádost k individuálnímu vzdělávání musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné 

číslo dítěte, místo trvalého pobytu, období, ve kterém bude dítě individuálně 

vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání. 

• Mateřská škola doporučí oblasti vzdělávání – Desatero pro rodiče – písemně bude 

předáno rodičům. 

Rodičům bude doporučeno přinést s sebou výkresy, pracovní listy, fotografie, videozáznam 

z pracovních činností na ověření znalostí. 

• Ověření osvojování očekávaných výstupů zpravidla – 3. čtvrtek v listopadu, náhradní 

termín za 14 dní 2. čtvrtek v prosinci. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast 

dítěte u ověření. 

• Pokud se nedostaví v řádném ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí 

individuální vzdělávání dítěte, dítě musí druhý den nastoupit do mateřské školy, 

odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek.(§ 34b odst. 4). 

• Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze opětovně dítě individuálně 

vzdělávat. 

•  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní zástupci dítěte. 

Tento školní řád nabývá účinnosti školní rok 2022/ 2023 

 

V Praze – Radotíně  31. 8. 2022 

 

----------------------------------------- 
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