
Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace 

Fabián 1215, IČ 70941777 

 
Č.j.. 214/2012  

 

 ŠKOLNÍ  ŘÁD 
 

 
Obecná ustanovení  

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád 

mateřské školy, který je součástí organizačního řádu MŠ. 

 

1. Předškolní výchova 

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální 

podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní 

úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání. Vyvíjí aktivity a 

organizuje činnosti ve prospěch dítěte, prohlubuje výchovně vzdělávací působení mateřské 

školy,rodiny a veřejnosti.  

2. Organizace mateřské školy 

a) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky.  

b) Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 

c) Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí. 

d) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. 

 

3. Provoz mateřské školy 

a) Budova mateřské školy se otevírá v 6:00 hodin a uzavírá se v 16:00 hodin.  

b) Provoz bývá přerušen v měsíci červenci, srpnu a prosinci. Omezení nebo přerušení 

provozu je oznamováno v zákonném předstihu.  

c) Děti se přijímají v době od 6:00 do 8:15 hod. poté se mateřská škola z bezpečnostních a 

provozních důvodů uzavírá. Děti které odcházejí po obědě si rodiče převezmou do 12:30 

hodin.  

d) Režim dne mateřské školy je nedílnou součástí Školního řádu. 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců  

a) Předávat dítě učitelce osobně, pokud předávání a odvádění provádí jiná osob, musí být tato 

osoba uvedena ve zmocnění /tiskopis plná moc/. Údaje v evidenčním listu musí zákonný 

zástupce dítěte aktualizovat a doplňovat podle skutečnosti. Žádost o předání jiné osobě musí 

být vždy podána předem a písemně třídní učitelce.  

b) Zajistit pravidelnou docházku – pokud dítě bude v MŠ nepřítomno bez omluvy více než  

2 týdny, budou zákonní zástupci vyrozuměni předem o možnosti vyřazení z předškolního 

vzdělávání. Pokud dítě není řádně omluveno – platí stravné. Nahlásit předem známou absenci 

dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti nahlásit tuto skutečnost okamžitě.  

c) Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině. Po 

ukončení léčby doložit zprávu od dětského lékaře nebo čestné prohlášení, že je dítě zdravé  

a může do kolektivu.  



d) Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte, telefonní spojení a jeho změny uvést 

v evidenčním listu. Údaje pro potřeby matriky školy jsou uvedeny ve školském zákoně 

(561/2004 Sb., v platném znění, § 28), viz přihláška do MŠ.  

e) Osobně se účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a to na 

písemné nebo i ústní vyzvání učitelky nebo ředitelky MŠ.  

f) Vybavit dítě odpovídajícím oblečením a obutím. Je specifikováno na schůzce s rodiči na 

začátku školního roku. Všechny osobní věci jsou označeny jménem dítěte.  

g) Zamezit, aby dítě donášelo do MŠ věci, které do MŠ nepatří (např. vlastní pochutiny, 

drobné domácí hračky, jakékoliv finanční částky).  

h) Přihlásit dítě ke stravování, platit stravné ve školní jídelně a úplatu za předškolní 

vzdělávání do 15. dne každého měsíce bankovním převodem na účet školy nebo hotovostně 

účetní školy. Stravování odhlásit den předem nebo nejpozději první den nemoci do 8:00 hod. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání určuje příslušná směrnice, platná vždy k novému 

školnímu roku.  

i) Osvobození od úplaty, prominutí a snížení základní částky upravuje příslušná směrnice.  

j) Uvědomit si, že výchova spočívá především na rodině, vést proto dítě k vhodnému  

a morálnímu chování. Zamezit sociálně - patologickým jevům v mluveném projevu i chování 

dítěte, které ztěžují práci pedagogických pracovnic MŠ a narušují výchovně vzdělávací 

proces.  

 

5. Práva zákonných zástupců 

Zákonný zástupce má právo:  

a) na přednostní přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před započetím 

povinné školní docházky,  

b) informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,  

c) vyžádat si osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem mateřské školy a prodiskutovat 

problémy týkající se dítěte,  

d) domluvit se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte,  

e) podílet se na tvorbě a úpravách programu mateřské školy; uplatnit své připomínky  

a náměty prostřednictvím třídních učitelek, ředitelky MŠ nebo schránky důvěry. 

f) podílet se aktivně na dění v MŠ; účastnit se různých programů rodičů s dětmi,  

g) před vstupem dítěte využít individuální adaptační režim,  

h) podávat oprávněné stížnosti a mít je možnost projednat s pedagogickými pracovníky a 

ředitelkou školy. 

 

6. Povinnosti dětí  

a) Chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku.  

Obecná ustanovení:  

a, Uklízet hračky a ostatní věci na svá místa. 

b, Dodržovat hygienické návyky. 

c, Upevňovat a udržovat společenské návyky. 

d, Dodržovat bezpečnostní pokyny. 

e, Neničit hru kamarádům, spory řešit vzájemnou domluvou nebrat věci, které jim nepatří. 

f, Neopouštět třídu bez domluvy s učitelkou. 

g, Při pobytu venku dbát bezpečnostních pravidel. 

h, Chovat se slušně ke všem osobám pohybujícím se v prostředí MŠ.  



ch, Neničit zařízení MŠ.  

i, dodržovat bezpečnostní pokyny na akcích pořádaných MŠ i mimo budovu MŠ.  

 

7. Práva dětí  

a, Práva vycházejí z Úmluvy o právech dítěte - zákon 114/1990 Sb.  

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

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

zranit), 

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

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

d, na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 

pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho 

mají  rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat 

lásku,...), 

e, být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 

(právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní 

lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, 

právo hrát si, právo na soukromí,...), 

f, být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na 

svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...). 

 

8. Povinnosti pedagogických pracovníků 

 a) Jsou odpovědni za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit 

pořádaných MŠ mimo pracoviště. 

b) Poskytují informace o výchovně vzdělávacím procesu dítěte. 

c) Poskytují s předstihem informace důležité pro zákonné zástupce dítěte ( změny 

v organizaci  MŠ, akce MŠ, apod.). 

d) Umožnit konání konzultačních hodin zákonných zástupcům dítěte pokud o to požádají.  

e) Sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto 

projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis se zákonným zástupcem 

a informovat ředitelku školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním 

projevům. Pedagogičtí pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech  

a o povinnosti je okamžitě nahlásit, provádějí o tom zápis do dokumentace.  

f) Řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitelky školy. 

Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce a pracovní dobu. 

 

9. Práva pedagogických pracovníků 

a) Přijímat do MŠ pouze zdravé děti v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.  

b) Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ děti s infekčním onemocněním a příznaky 

začínajícího nachlazení.  

c) Projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.  

 

10. Povinnosti ředitelky školy  

a, Projednat stížnosti, připomínky a náměty zákonných zástupců.  

b, Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet tříd, počet dětí ve třídě vzhledem 

k pedagogicko, organizačním a hygienickým podmínkám, po předchozím projednání 



se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu, apod.), náplně práce  

a pracovní dobu všech zaměstnanců školy. 

c, Po dohodě se zřizovatelem stanovit místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě 

obvyklým. 

d, Informovat rodiče dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, informovat rodiče zasláním 

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání a to v případě když se dítě bez omluvy 

neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny (zákon č.561/2004 Sb., § 35, 

písm.a), když zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 

předškolního vzdělávání (písm.b), když ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu 

lékař nebo poradenské zařízení (písm.c), když zákonný zástupce pravidelně neuhradí úplatu 

za předškolní vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem 

jiný termín úhrady. 

e, Ostatní povinnosti vyplývají z příslušných zákonů – správního řádu a školského zákona v 

rozmezí určených paragrafů.  

 

11. Povinnosti všech zaměstnanců školy 

a) Pro všechny pracovníky platí obecně závazné předpisy.  

b) Pro všechny pracovníky platí místní závazné předpisy.  

c) Obecné i místní předpisy jsou uloženy v ředitelně školy.  

 

12. Školní stravování 

a) Řídí se směrnicí pro školní stravování.  

b) Směrnice je k dispozici na nástěnce MŠ, v ředitelně a u vedoucí školní jídelny.  

 

13. Závěrečná ustanovení 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena zástupkyně ředitelky mateřské 

školy.  

b) O kontrolách provádí písemné záznamy.  

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.září 2012, čímž se zrušuje předchozí směrnice ze dne 

28.srpna 2011.  

 

 

Ve Velkých Bílovicích, dne 1. září 2012 

 

Kropáčová Anna 

                                                          ředitelka mateřské školy 

  


