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Školní řád upravuje práva a povinnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve 
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a provozními 

pracovníky. 

Za výchovu a vzdělání každého dítěte se zákona odpovídají jeho zákonní zástupci, pedagogové se na 
naplnění této povinnosti významně podílejí. 

Děti mají právo, aby byly respektovány v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech 
dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, 

rodičům a všem ostatním osobám. 
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců 

   ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

(§30 odst. 1 písm. a) školského zákona): 
 

Práva dětí a jejich zákonných zástupců 
 mají právo na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a školské služby podle tohoto 

zákona 

 na rozvoj osobnosti podle míry svého nadání, rozumových a fyzických schopností 

 na vzdělávání, na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě 

mimořádně nadané 

 na vzdělávání, na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě se 

speciálními potřebami  
 na vzdělávání, na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě se 

sociálním znevýhodněním 

 vzdělání, na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě 2 – 3leté 
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 na ochranu dětí před sociálně patologickými, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím 

 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj dítě a jeho zdraví 

 na ochranu před informacemi a vlivy, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a 

nevhodně ovlivňovaly jeho morálku 

 na vzdělání mají právo státní příslušníci členských států EU a jejich rodin, příslušníci, kteří 

nejsou občany států EU mají přístup ke vzdělání za stejných podmínek jako státní občané ČR 
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se záležitostí jejich vzdělání prostřednictvím 

zákonných zástupců 

 na diskrétnost a ochranu informací 

 na respektování soukromí svého a soukromí rodiny 

 na volný čas, odpočinek a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi 

 na užívání vlastní kultury, jazyka i náboženství 

2. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§30 odst. 1 
písm. a Školského zákona): 

 
 Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců 

 docházet k předškolnímu vzdělávání do školy za daných podmínek a účastnit se vzdělávání  

            podle školního vzdělávacího programu 

 dodržovat školní a vnitřní řády školy, řídit se předpisy a pokyny školy 

 hradit poplatek: úplatu za předškolní vzdělávání a za stravování, který je povinný 

(stanovuje zřizovatel MěÚ Kaplice a ředitelka školy) 
 poplatek se hradí na účet č. ú. 1588877780/0600 splatný vždy zálohově za stravné jeden 

měsíc dopředu a úplata za předškolní vzdělávání do 5. v příslušném měsíci 

 nebude-li poplatek uhrazen včas v daném termínu, zákonní zástupci uhradí náklady s tím 

spojené 
 odhlašování stravného provádí zákonný zástupce telefonicky nebo elektronicky do 8,00 

hodin vedoucí ŠJ, ředitelce školy nebo učitelce MŠ. Neodhlášená strava propadá. 

  odhlašování probíhá též na lístky v šatnách dětí (u jídelního lístku) 

 dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, s pravidly  

hygieny (používání hygienických kapesníků, ubrousků po stolování, celková pravidla hygieny) 
 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popřípadě ostatních zaměstnanců školy vydané   

            v souladu s právními předpisy a školním řádem 

 nepoškozovat majetek školy a ostatních dětí, případné škody jsou povinni uhradit 

 doložit potřebné doklady při přijetí dítěte do mateřské školy (upravují kritéria pro přijetí)) 

 vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem 

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

vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu 

 informovat ředitelku školy o změně zdravotního stavu, nemoci nebo jiných skutečnostech, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, pedagog má právo nepřijmout dítě nachlazené 
či s jiným infekčním onemocněním v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí, včetně vší a hníd 

 oznamovat ředitelce školy údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 Školského 

zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a 
změny v těchto údajích 

            Chování dětí: 

 z hlediska hygieny používají děti přezůvky, které nezanechávají stopy, není dovoleno 

z hlediska bezpečnosti používat sandály či jinou uzavřenou botu 
 nenosí do školy věci, které by mohly způsobit úraz nebo jinak ohrozit zdraví dětí  

 nenosí do školy drahé a cenné věci, neboť škola za jejich ztrátu nezodpovídá, ani za jejich 

poškození 

 děti se chovají ukázněně, dbají pokynů pedagogů a jiných zaměstnanců školy 

 pravidla chování vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové 

snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§2 odst. 1 písm. 
c) školského zákona) 
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 zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte vůči pracovníkům školy se vždy považují za 

závažné a zaviněné porušení povinností stanoveným školským zákonem, za něž může být dítě 

vyloučeno ze školského zařízení 
 

3. Provoz a vnitřní režim školy (§30 odst. 1 písm. b) školského zákona) : 
 provoz mateřské školy je celodenní od 6:00 do 16:30 hodin  

 zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi MŠ do 8:00hodin 

 dítě je předáváno osobně. V případě, že zák. zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ 

nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese MŠ odpovědnost za bezpečí dítěte 

až do jeho příchodu do třídy 
 zákonní zástupci mohou pověřit k vyzvedávání jinou osobu, pokud toto rozhodnutí ztvrdí 

podpisem. Bez písemného pověření učitelky nesmí dítě vydat nikomu jinému než rodiči!!! 

 rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas, tj. do 16,15 hodin. 

 o odchodech dětí se vedou písemné záznamy, po druhém opožděném vyzvednutí dítěte bude 

tato skutečnost považována jako porušení Školního řádu a výše platných předpisů, ředitelka 

oznámí tuto skutečnost oddělení Péče o dítě a Zřizovateli.  Rodič je povinen uhradit veškeré 
výdaje spojené s pobytem dítěte v zařízení (mzda pedagoga, provozního zaměstnance, provoz 

zařízení a dalších skutečností) 
 nedojde-li k nápravě, může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ 

 rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ a školní 

zahrady, pozemku 

 děti se schází od 6,00 a rozchází do 6,45 hodin ve 2. třídě 

 1. třída se otevírá od 6,00 do 15,30 hodin  

 3. třída zahajuje provoz od 6,00 hodin do 15,30 hodin 

 při uzavření tříd 1. a 3. se děti rozchází opět ve 2. třídě do 16,15hodin 

 v každé třídě (šatně) je viditelně umístěný režim dne a uspořádání činností pro děti tak, aby 

byly činnosti přizpůsobeny věkovému složení dětí, podmínkám a potřebám dětí 

 ředitelka školy po dohodě se Zřizovatelem udělí výjimku v provozu, zpravidla v době prázdnin: 

v červenci a srpnu nebo při nemoci personálu (pedagogického i provozního) nebo při nemoci 
většího počtu dětí (10) nebo o dalších prázdninách (Velikonoce, Vánoce apod.) tzn. omezený 

provoz školy 
 s odvolání na §3 vyhlášky MŠMT ČR č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání bude provoz MŠ 

přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na čtyři týdny po dohodě se Zřizovatelem, 

zákonnému zástupci to bude oznámeno 2 měsíce dopředu  
 provoz na hlavní prázdniny vyhlašuje ředitelka školy, rodiče zpravidla si čerpají 2 týdny řádné 

dovolené společně s dítětem, čímž naplňují Zákon o rodině ve znění pozdějších předpisů 

 budova školského zařízení se otevírá: 2 vchody: v 6 hodin (předávání učitelkám v 6,00 

hodin) zamyká se v době od 8 hodin do 11,30 hodin 

 odemyká: 1. vchod od 11.30 do 12,15 hodin 

 odemyká: 2. Vchod od 11.30 do 12,15 hodin, opět až v 14,00 hodin do 16,15 hodin 

(předávání dětí), budova se zamyká v 16,30 hodin 
 mimo tuto dobu lze použít zvonek (otevře pověřený pracovník) či nahlásit vstup telefonem 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§30 odst. 1 

písm. c) školského zákona) 

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve 
školách a školských zařízeních za účelem zajišťování bezpečnosti a ochrany jejich zdraví 

       
 děti jsou povinni se přezouvat z hlediska bezpečnosti a hygieny 

 všechen personál dbá na základy dodržování hygienických návyků 
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 v každé třídě jsou vytvořena základní pravidla chování k druhým, k sobě a k majetku společně 

s dětmi, jsou vyvěšeny na viditelném místě v šatně 

 děti se chovají podle těchto pravidel tak, aby neohrozily zdraví svoje ani dalších dětí či jiných 

osoby 
 děti chodí čisté a upravené 

 je dodržován režim hygieny mezi činnostmi jídlem, pobytem venku a odpočinkem s ohledem 

na zdravý vývoj dětí 

 do mateřské školy se přijímají zdravé děti, zákonní zástupci dítěte jsou povinni, v zájmu 

dítěte, upozornit na nemoc dítěte (alergie, astma, epilepsie atd.) 
 mateřská škola není povinna stravovat dítě s dietním omezením, je na rozhodnutí ředitelky a 

OHS a zákonným zástupcem jak vytvořit dané podmínky pro dítě tak, aby mělo přístup ke 

vzdělání bez omezení 

 zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit infekční onemocnění dítěte 

 v případě výskytu u dětí horečky, kašle, rýmy je nutné vyhledat lékaře, podat potvrzení do 

mateřské školy, rodič tím chrání nejen své dítě, ale i ostatní děti před infekčními chorobami 
 personál nepodává dětem žádné léky, v případě ochrany zdraví a záchrany života volá 

záchrannou službu a zákonného zástupce dítěte, podá nezbytnou první pomoc 

 děti při pobytu ve škole používají jednorázové hygienické kapesníky 

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

škole a na akcích školou organizovaných 
 v době pobytu dítěte v mateřské škole je dítě povinno se stravovat 

 jídlo se stravují 3xdenně, je dodržován pitný režim 

 pouze pedagog zodpovídá za děti od doby, kdy dítě převezeme od zákonných 

zástupců a až do doby, kdy je opět předá zákonným zástupcům 

 zákonní zástupci uvedou další osobu zmocněnou k vyzvedávání dítěte  

 děti se předávají pouze zletilým osobám, zapsaným na evidenčním listě dítěte 

 děti a jejich zákonní zástupci byli seznámeni s pravidly o bezpečném chování a dodržují je, a 

to vždy na začátku školního roku 
 zákonní zástupci stvrzují svým podpisem poučení o bezpečném chování v budově školy, při 

pobytu mimo areál školy (akce organizované školou), při pobytu na školní zahradě, při 

cestování autobusem, při školním výletě, při plaveckém výcviku, před vycházkou dětí, při 

prázdninovém provozu 
 všichni pedagogičtí zaměstnanci sledují průběžně konkrétní podmínky a situaci ve škole z 

hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující jejich 

včasné zachycení u ohrožených dětí 
 na mateřské škole je vytvořen a plněn program prevence sociálně patologických jevů 

 děti byly seznámeny o komunikaci, o chování s cizími a neznámými lidmi 

 v areálu a pozemku školy je zakázáno kouřit a zákaz vstupu s domácími zvířaty 

 ve škole jsou zakázány projevy šikany mezi dětmi, omezování osobní svobody, ponižování, 

projevy rasismu, národnostní rozdíly aj. 

 pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat vzdělávací činnost tak, aby předcházeli těmto 

jevům 

 
5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí(§30 odst. 1. Písm. d) školského 

zákona): 
 

 děti šetrně zachází s hračkami a majetkem školy, školními potřebami a pomůckami 

 děti nemají přístup k rozvodům el. zařízení, vody, topení, prostředků na úklid 

 každé dítě dodržuje pravidla o zacházení s hračkou a ostatními pomůckami vytvořených ve 

třídách 
 každé dítě si uklízí své místo ve třídě a v šatně 

 děti (jejich zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku 

či podle zvláštní úpravy § 39 zákoníku práce 

 děti spolu s rodiči neužívají hrací prvky na školní zahradě 
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6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí (pravidla upravují předpisy podle §14 
vyhlášky č. 48 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů): 

 

       
 předškolní vzdělávání se uskutečňuje dle platného Školního vzdělávacího programu 

 od 01. 09. 2017 je povinen zákonný zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 (dítě 5 leté), kdy platí zvláštní ustanovení jako v základních školách, dítě plní povinnou 

školní docházku a to denně v rozsahu 4 hodin: od 8 do 12 hodin denně povinně, vyjma 

všech prázdnin dle § 1 c vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 
pozdějších předpisů 

 dítě má právo vzdělávat se po celou dobu provozu školy 

 ředitelka školy vychází z analýzy hodnocení ŠVP a analýzy obsahu ŠVP jednotlivých témat, 

podtémat 
 ředitelka hodnotí plnění dlouhodobých a krátkodobých záměrů, plnění cílů 

 na škole jsou vytvořena pravidla hodnocení, evaluace 

 děti se hodnotí na úrovni třídy, věku a plnění získaných klíčových kompetencí předškolního 

vzdělávání 

 je vytvořeno osobní portfolio dítěte (přehled o rozvoji a postupu vzdělávání) 

 na mateřské škole se plní projekt nadané dítě 

 dlouhodobě se zaměřujeme na inkluzi dětí, je vytvořen program pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, se sociálním znevýhodněním, vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

 zákonní zástupci mají možnost se informovat o úrovni vzdělávání dítěte denně či si dohodnou 

schůzku s ředitelkou 
 je vytvořen Spolek rodičů při mateřské škole jako poradní sbor k dosažení klíčových 

kompetencí vzdělání a k podpoře vzdělávání  

 
7. Podmínky pro omlouvání dětí a uvolňování se ze vzdělávání (§22 odst. 2 písm., b) odst. 

3 písm. d) § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona: 
 

 děti se ze vzdělávání omlouvá zákonný zástupce telefonicky, elektronickou poštou. 

 děti, plnící povinné předškolní vzdělávání se omlouvají povinně, jejich zákonní zástupci do 

omluvných listů u ředitelky školy a třídních učitelek s písemným vyjádřením důvodu 

 při delších absencích (posoudí ředitelka školy) nahlásí tuto skutečnost OSPODU a příslušnému 

odboru při MěÚ Kaplice 
 zákonný zástupce může zažádat o individuální vzdělávání dítěte vždy 3 měsíce předem (bude 

poučen o vzdělávání a přezkušování dítěte) 

 v případě nedodržení povinností zákonného zástupce k povinné docházce dítěte vystavuje se 

zák. zástupce pokutě podle Občanského zákoníku do výše 5 000Kč 
 zákonný zástupce postupuje stejným způsobem při odhlašování stravného 

 podle § 2 odst. 6 vyhlášky č. 107 /2005 Sb., o školním stravování vyplývá, že v době 

odhlášení dítěte nelze stravu si vyzvednout, jen první den nemoci dítěte 

8. Poučení a povinnost dodržovat Školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b) § 30 odst. 3 školského 

zákona 

 MŠ se řídí danými platnými zákony schválenými MŠMT ČR a zákony na ně  navazující  

 Rodiče mají přístup k informacím o svých dětech vyplývající ze zákona o svobodném přístupu 

k informacím – poskytuje pouze ředitelka školy 
 dodatek: přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání: informace na www.stránkách 

 seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zaměstnance školy 

a zákonné zástupce dítěte 

 Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 01. 09. 2020 

 

http://www.stránkách/


 

 

6 

 Zároveň se ruší předchozí Školní řád č. j. 199/19. 

 Školní řád byl schválen pedagogickou radou 27. 08. 2020 

 ÚŘEDNÍ HODINY: každou středu, po dohodě  

 

Zaměstnanci mateřské školy:  

ŘEDITELKA ŠKOLY:             Bc. MARIE    TONCAROVÁ  

          ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY:          MARKÉTA  ČABELOVÁ 
 
UČITELKY:          I. TŘ.   
    Chadimová              Alena 
                             Kadlecová                Marcela 
                                                    II. TŘ.    

    Mgr. Němečková       Kristýna
    Uvačíková           Jana 
 
         III. TŘ. Čabelová  Markéta 
    Bc. Toncarová          Marie 
    Hosenseidlová  Dominika 
 
          
 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:            Uvačíková  Jana 
 
KUCHAŘKA:     Hamiová  Martina 
 
ŠKOLNICE:     Preuslerová  Ivana 
 
KUCHAŘKA, UKLÍZEČKA                       
    Vankó            Marie 
 
 

 

 

 

Den podpisu: 27. 08. 2020     Bc. Marie Toncarová 

              ředitelka školy 


