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Mateřská škola Petroupim stanoví podle zákona 561/2004 Sb (Školský zákon), dle novely ŠZ 

472/2011 a vyhlášky 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání) a novely 214/2012 tento školní 

řád. 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,

základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní

předpoklady pro  pokračování  ve  vzdělávání.  Předškolní  vzdělávání  napomáhá  vyrovnávat

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně

pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

( § 33 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání )

1. Základní charakteristika mateřské školy 

Naše  mateřská  škola  je  jednotřídní,  třída  smíšená  –  heterogenní.  Přihlášeno  je  22  dětí.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ,s názvem „ Hrou objevujeme

svět  pro  život“,  který  je  zpracován  v  souladu  s Rámcovým vzdělávacím programem pro

předškolní vzdělávání ( dále RVP PV) a podle podmínek školy. Třídní vzdělávací programu

(dále TVP ) vychází z ŠVP MŠ.

Rodiče jsou informováni o činnostech, které jsou dětem nabízeny, prostřednictvím nástěnek

v šatně dětí a webových stránek, dále na třídních schůzkách i při každodenních konzultacích

při předávání dětí, popřípadě na osobních konzultacích s vedením MŠ. 

ŠVP MŠ vydává ředitelka školy a je uveřejněn na přístupném místě ve škole. 



2.  Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, 

pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo 

 na vzdělání a školské služby podle školského zákona,

 na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,

 na individuální péči a poskytnutí pomoci,

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím.

Práva dětí jsou chráněna zákony a mezinárodními dokumenty Listina základních práv a 

svobod uveřejněná ve sbírce zákonů č. 2/1993, Úmluva o právech dítěte uveřejněná ve sbírce 

zákonů č. 104/1991, dle čl. 21 Úmluvy o právech dítěte bereme v úvahu vždy zájem dítěte. 

Děti mají právo se vzdělávat v MŠ. Dle článku článku 30 Úmluvy o právech dítěte mateřská 

škola neodpírá dítěti náležící k menšině právo vyznávat svou kulturu, náboženství a jazyk.

Dítě má povinnost

 Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž

bylo seznámeno.

 Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a

školním řádem mateřské školy.

 Slušným způsobem vyjadřovat své mínění a názory a chovat se tak, aby neohrozily 

zdraví svoje, ani jiných osob.

 Pozdravit a poděkovat.

 Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat dospělým do řeči.

 Být kamarádem a neubližovat ostatním.

 Mít se rádi a pomáhat si.

 Uklízet po sobě.

 Neničit hru a práci druhých.

 Zacházet šetrně s hračkami a ostatním zařízením školy. V případě většího poškození 

majetku školy či větších her se podílí na řešení poškození zákonní zástupci.

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci mají právo: 

 na informace o vzdělávání a prospívání svých dětí, o individuálních pokrocích, 

domlouvat s pedagogy na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí,



 na diskrétnost informací, které se týkají osobního a rodinného života

 na zajištění individuální péče dětem

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školského zákona

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

dětí

 zákonný zástupce má právo oznámit škole podezření na projevy šikany, diskriminace 

a násilí

Zákonní zástupci jsou povinni:

 neprodleně oznámit škole změnu důležitých údajů o dítěti (změna bydliště, 

telefonního čísla, jména)

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání dítěte

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

dítěte a změny v těchto údajích:

 jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,

 údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo (včetně údaje o druhu postižení), 

zdravotně znevýhodněno, sociálně znevýhodněno,

 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení

 osobně předat dítě učitelce po příchodu do mateřské školy

 předat dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení

 předložit po dlouhodobých infekčních nemocech lékařské potvrzení o zdravotní 

způsobilosti dítěte do kolektivu



 pro vyzvedávání dítěte jinou osobou než rodičem písemně (dohodou s MŠ) pověřit 

danou osobu (bez písemného pověření učitelka nevydá dítě nikomu jinému než rodiči)

 řádně a včas platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 dohlédnout, aby jejich dítě nenosilo do MŠ nebezpečné a cenné předměty

 omlouvat plánovanou i náhlou nepřítomnost dítěte telefonicky či osobně do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 Všichni účastníci vzdělávání (děti, zákonní zástupci nezletilých dětí, 

pedagogičtí i provozní pracovníci školy) respektují pravidla slušného chování.

 Veškerá jednání vztahující se ke vzdělávání by měla probíhat na bázi 

partnerské spolupráce, měla by být účelná a funkční.

 Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat 

činnosti ve prospěch dětí. Rodiče se zapojují na akcích pořádaných mateřskou 

školou.

3. Organizace provozu mateřské školy 

Provozní doba 7.00 – 16.00 hodin

Odemykání budovy 6.45 hodin

Scházení dětí 7 -8 hodin (výjimečně po dohodě do 8.30 h.)

Volná hra, předškolní výchova, rozcvička,
hygiena

7.00 – 8.35 hodin

Svačina 8.40 – 9.00 hodin

|Řízený program 9.00 – 9.30 hodin

Pobyt venku, hygiena 9.30 – 11.30 hodin

Oběd 11.35 – 11.55 hodin

Hygiena, čištění zoubků, polední klid 12.00 – 13.30 hodin

Odpolední program 13.30 – 14.30 hodin

Hygiena, svačina 14.30 – 15.00 hodin

Volná hra, rozcházení dětí 15.00 – 16.00 hodin

Zamykání budovy 17.30 hodin



3.1 Omlouvání dětí

Rodiče omlouvají dítě pokud možno den předem.

Telefonicky  je  možné  dítě  omluvit  z docházky  do  MŠ nejpozději  do  8  hodin.  V případě

nemoci dítěte si rodiče mohou oběd vyzvednout ve ŠJ v době od 12.00-do 12.30 hodin, avšak

pouze 1.den absence dítěte (dále viz Provozní řád školní jídelny).

3.2   Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek přerušit v měsíci červenci a srpnu. 

Rozsah tohoto přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a po projednání 

zastupitelstvem obce. Přerušení provozu oznámí vedení školy zákonným zástupcům dětí 

nejméně 2 měsíce předem. 

Pokud si zákonný zástupce nejpozději 30 dnů před přerušením provozu mateřské školy podá 

žádost, zabezpečí vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské 

škole.

        4.   Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými  jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo

násilí

 Škola  zajišťuje  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  dětí  při  vzdělávání  a  s  ním  přímo

souvisejících  činnostech  a  při  poskytování  školských  služeb  a  poskytuje  dětem

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem a odpovídá za dítě od doby,  kdy ho

pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce až do doby, kdy dítě

předá pedagogický pracovník zákonnému zástupci. Předat dítě pověřené osobě lze jen

na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem.

 Bezpečnost  a  ochranu zdraví  dětí  ve škole zajišťuje  škola svými  pedagogickými i

nepedagogickými zaměstnanci. 

 Dozor nad dětmi je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.

 Škola  vede  evidenci  úrazů  dětí,  k nimž  došlo  při  vzdělávání  a  s ním  přímo

souvisejících  činnostech  a  při  poskytování  školských  služeb.  Vyhotovuje  a  zasílá

záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 Škola  při  vzdělávání  a  s ním  přímo  souvisejících  činnostech  a  při  poskytování

školských  služeb  přihlíží  k základním  fyziologickým  potřebám  dětí  a  vytváří



podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických

jevů.

 Každý pracovník, který otevírá vstupní dveře telefonickým zařízením je povinen zjistit

důvod návštěvy.

 Všichni  zaměstnanci  jsou  povinni  oznamovat  údaje  související  s  úrazy  dětí,

poskytovat první pomoc a vést knihu úrazů podle pokynů vedení školy.

 Pedagogičtí  i  provozní  zaměstnanci  dodržují  předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a

ochrany zdraví  při  práci  a protipožární  předpisy.  Pokud zjistí  závady a nedostatky

ohrožující  zdraví  a  bezpečnost  osob  nebo  jiné  závady  technického  rázu,  nebo

nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech

nadřízeného a v rámci svých schopností a možnosti zabránit vzniku škody.

 Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav dítěte a v případě náhlého onemocnění

informují bez prodlení zákonného zástupce dítěte.

 Všechny  děti  a  paní  učitelka  jsou  povinny  zabránit  výskytu  šikany,  vandalismu,

brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu je povinna paní učitelka okamžitě

informovat vedení školy.

 Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování práv či rasové

nesnášenlivosti.

 Dítě má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními dětmi

nebo zaměstnanci školy,  má právo žádat o řešení takových problémů přímo vedení

školy.

 Dítě,  které  se  stalo  obětí  šikany  nebo  jiného  násilného,  ponižujícího  nebo

protiprávního jednání  (vandalismus,  rasismus,  brutalita)  má právo oznámit  takovou

skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na

okamžitou pomoc a ochranu.

 |Je zakázáno do školy přinášet předměty,  které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví

nebo narušují dobré mravy.

 V celém areálu školy je zakázáno kouření. 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby

děti  zacházely  šetrně  s pomůckami,  hračkami  a  dalšími  vzdělávacími  potřebami  a

nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy. Vedou děti:



 k odpovědnosti

 samostatnosti uvědomování, vnímání, chápání, předvídání následků, přijímání 

konkrétních důsledků svých činů a chování

 řešení problémů

 k odhadu rizik

 potřebě řádu

 dovednosti požádat o pomoc

 zvládnutí jednoduchých překážek

 ke spolupráci ve skupině, vzájemné domluvě

 k pochopení, že svým chováním mohou spoluvytvářet prostředí pohody

 k vytváření a dodržování pravidel

6.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské

školy při jejich pobytu v mateřské škole

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,  nahlásí  tuto

skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy.

7.  Provoz a vnitřní režim při akcích mimo školu

1. Při akcích konaných mimo budovu školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických 

pracovníků tak, aby na jednoho připadalo nejvýše 20 dětí. 

Takovéto akce jsou plánované, předem projednané s vedením školy, vždy jsou zajištěna 

pravidla pro bezpečnost dětí.

2. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí při mimoškolních akcích a vzdělávání zajišťuje škola 

vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Při zvýšení počtu dětí nebo při 

specifických činnostech může ředitel školy určit k zajištění bezpečnosti dětí dalšího 

pedagogického pracovníka, výjimečně může akci zajišťovat i zaměstnanec (zletilý a způsobilý

k právním úkonům), který není pedagogickým pracovníkem.

 3. Při mimoškolních akcích zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví dětí 

na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Děti přebírá od zákonných 



zástupců a po skončení akce na předem určeném místě a předem určeném čase je opět 

zákonným zástupcům osobně předá.

4. Pro výjezdy dětí na různé výlety platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou děti 

předem seznámeny a za jejichž dodržování odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem 

školy.

8.  Platby v mateřské škole

a) úplata za předškolní vzdělávání – stanovuje se v souladu s ust.§123 školského zákona

a  na  zákl.ust.  §6  vyhl.č.14/2005  Sb.,(o  předškol.vzdělávání)  směrnicí,  kterou

v konkrétním školním roce  stanoví  ředitelka  školy (dále  viz  Směrnice  o  úplatě  za

předškolní vzdělávání), upřednostňujeme bezhotovostní převod

b) úplata za školní stravování - stanovuje v souladu s  vyhl.č.107/2005 Sb.(vyhláška o

školním stravování) ředitelka školy Směrnicí o školním stravování. Platba probíhá 1x

měsíčně a to v hotovosti nebo inkasním příkazem 

 9.  Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3-6 let.

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok probíhá v období od 1.

do  30.  dubna  v konkrétním  kalendářním  roce.  Dítě  do  MŠ  přijímá,  na  základě  žádosti

zákonných  zástupců ředitelka  školy.  Ředitelka  mateřské  školy rozhoduje  na  zákl.ust.§165

odst.2.,školského  zákona,  o  právech  a  povinnostech  v oblasti  státní  správy  v těchto

případech :

- přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 školského zákona

- ukončení předškolního vzdělávání podle §35 školského zákona

- snížení nebo prominutí úplaty za poskytování předškolního vzdělávání podle §123 odst.4 

školského zákona

                              9.1   Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy 

Do Mateřské školy Petroupim se přijímají děti, které mají státní občanství ČR a trvalý pobyt 

v Petroupimi a spádových obcích  a to v pořadí:

a) děti předškolní 

b) děti s odloženou školní docházkou



c) děti s trvalým bydlištěm spadajícím pod OÚ Petroupim

d) podle věku

Před vstupem do mateřské školy by děti měly znát :

a) své jméno
b) zvládat základní návyky sebeobsluhy (oblékat se, svlékat se, umět se samostatně 

najíst)
c) hygienické návyky ( použití ručníku, mýdla, použití WC, kapesníku)

9.2  Adaptace dítěte v MŠ

Adaptace dítěte v MŠ  je proces jeho přizpůsobení se na nové, neznámé prostředí. Adaptace

dítěte v MŠ probíhá individuálně dle potřeby každého dítěte. Rodiče jsou hlavní oporou dobré

adaptace dítěte na nové prostředí MŠ. Druhým zdrojem podpory klidného průběhu adaptace

dítěte od prvního okamžiku jsou učitelky, které poskytují svým chováním každému novému

dítěti dostatek empatie, trpělivosti, porozumění, pocitu bezpečí, vstřícnosti.

 9.3  Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může na základě. ust.§ 35 odst.1, školského zákona po předchozím

písemném upozornění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže :

a) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje chod školy

b) ukončení doporučí lékař či poradenské zařízení

c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za 

školní stravování

d) dítě se neúčastní předškolního vzdělávání bez řádné omluvy nepřetržitě po dobu delší

než 2 týdny

10. Závěrečná ustanovení

Účinnost a platnost Školního řádu

Tento Školní řád je účinný od  4. 1. 2016 do doby jeho přepracování.

Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne 1. 9. 2015.

Změny a dodatky Školního řádu 



Veškeré  dodatky,  popřípadě  změny  tohoto  Školního  řádu  mohou  být  provedeny  pouze

písemnou  formou  a  před  nabytím  jejich  účinnosti  budou  s nimi  seznámeni  všichni

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do

práce.

S obsahem Školního řádu budou noví zákonní zástupci dětí  seznámeni  na schůzce rodičů.

Jeden výtisk Školního řádu bude vyvěšen v mateřské škole.

V Petroupimi  29. 12.  2015                                                       Mgr. Hana Nenadálová              
                                                                                                         ředitelka MŠ  
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