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Obecná ustanovení 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy 

tento školní řád mateřské školy. Řád upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich 

zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ 

pro sluchově postižené v Olomouci, Kosmonautů 4. 

 

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání  

 Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. 

 Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji. 

 Podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte. 

 Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte. 

 Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. 

 Napomáhá vyrovnávat nestejnoměrný vývoje dětí před jejich vstupem do základního 

vzdělávání. 

 Poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání 

podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole, postupuje v souladu se zásadami 

uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak 

ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání v platném znění. 
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Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání  

Dítě má právo: 

 Na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho 

schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho osobností. 

 Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. 

 Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi. 

 Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 

 Na speciální péči a výchovu odpovídající jeho potřebám a postižení. 

 Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání 

výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů. 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv, Úmluva 

o právech dítěte a školský zákon. 

Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

Dítě má povinnost: 

 Při příchodu do MŠ si očistit obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu 

převlékání, do třídy. 

 Udržovat všechny své věci v pořádku, uložené ve své skříňce, přihrádce, která 

je označena značkou. 

 Pozdravit při příchodu do třídy, respektovat své kamarády a neubližovat si s nimi 

navzájem. 

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

seznámeny, dodržovat dohodnutá třídní pravidla. 

Základní práva zákonných zástupců při výchově a vzdělávání dětí 

 Právo být informován o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání dětí. 

 Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných 

záležitostí výchovy a vzdělávání dětí. 

 Právo na poskytnutí poradenské pomoci mateřské školy nebo školského poradenského 

zařízení v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dětí. 

 Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života.  

 Po dohodě s učitelkou a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni 

vzdělávacím činnostem ve třídě mateřské školy 

Styk se zákonnými zástupci - informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich 

vzdělávání, o dosažených výsledcích 

 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu 

výchovy a vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské 

škole ve Školním vzdělávacím programu. 

 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod 

a předání dětí do mateřské školy informovat u pedagogického pracovníka 

vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu 

a výsledcích výchovy a vzdělávání dítěte. 
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 Zákonní zástupci předávají při příchodu děti učitelce v šatně mateřské školy, 

na stejném místě si děti při odchodu přebírají. 

 Třídní schůzky, popř. další informace o chodu MŠ budou rodičům předem oznámeny 

na informační nástěnce v měsíčním plánu, nebo na internetových stránkách školy: 

www.sluch-ol.cz. 

Povinnosti zákonných zástupců 

 Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).  

 Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno. 

 Před nástupem dítěte do MŠ zajistit prostřednictvím dětského lékaře údaje 

o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování. 

 Nahlásit v mateřské škole každou změnu ve všech uvedených údajích (zejména změny 

místa trvalého pobytu a telefonu). 

 Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se výchovy a vzdělávání dítěte. 

 Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

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

výchovy a vzdělávání dítěte. 

 Onemocní-li jejich dítě infekční chorobou, oznámit ihned tuto skutečnost škole 

a doložit lékařskou zprávou, vč. zprávy o ukončení infekční choroby a možnosti dítěte 

nastoupit zpět do kolektivu. 

 Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou v mateřské 

škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

 Dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat 

stanovenou denní délku provozu mateřské školy. 

 Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi 

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla 

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

 Zákonní zástupci dětí nesou prvotní zodpovědnost za výchovu a vývoj svého dítěte. 

Povinnosti zaměstnanců školy  

Povinnosti zaměstnanců školy vyplývají z jejich pracovního zařazení, jsou stanoveny 

pracovní náplní a vymezeny Pracovním řádem školy. 

Pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

 Děti, zákonní zástupci a zaměstnanci školy vystupují ve vzájemných vztazích  

v souladu s pravidly slušnosti, občanského soužití a s výchovným posláním  

a působením školy. Vzájemné vztahy vycházejí ze vzájemného respektu,  

úcty, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 

Všichni dospělí i děti se ve škole chovají slušně a dodržují zásady kulturního chování: 

- jako první zdraví vždy dítě dospělou osobu, mladší staršího, příchozí 

navštíveného, podřízený nadřízeného, muž ženu, 

- při odchodu se řádně rozloučí, 

- slušně žádají i děkují,  

- v budově nenosí pokrývku hlavy,  

- mluví pravdu podle svého nejlepšího svědomí,  

- nikomu neubližují (slovně ani fyzicky), nic neničí, 

http://www.sluch-ol.cz/


 

P 2.2.1   Školní řád MŠ                                                                                                                                          4/8 

 

- neskáčou druhému do řeči, nemluví vulgárně, 

- při hovoru s druhým nežvýkají, 

- děti a pedagogové dodržují další pravidla vzájemných vztahů dohodnutých 

ve třídě. 

 Jakékoliv připomínky a nápady k chodu školy řeší všechny strany ve vzájemné 

informovanosti, otevřeně a vzhledem ke spokojenosti a zdárnému výchovně 

vzdělávacímu procesu a v souladu s nejlepším zájmem dítěte. 

 Děti jsou vedeny ke slušnému chování, ke schopnosti sdělit vlastní potřeby. Mají 

možnost se se všemi problémy obrátit na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 Informace o svém dítěti, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo 

jiné pro školu a vzdělávání žáka důležité informace, jsou důvěrné a všichni 

zaměstnanci školy toto berou na vědomí a důsledně se řídí zákonem o ochraně 

osobních údajů. 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období 

od 2. května do 16. května (přesný termín stanovuje ředitel školy po dohodě 

se zřizovatelem).  

 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:  

- žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

- potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

  doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

  kontraindikaci (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou), 

  doporučení školského poradenského zařazení pro vzdělávání žáka se speciálními 

  vzdělávacími potřebami k zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16, odst. 9  

  školského zákona. 

 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným 

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.  

  O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení 

na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání do MŠ. 

Důvody pro ukončení vzdělávání v mateřské škole 

 Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě 

neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným 

zástupcem. 

 Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba 

pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby 

doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout 

o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.   

  O ukončení vzdělávání může ředitelka školy rozhodnout také z důvodu nehrazení 

úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování. 

 V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují stanovené podmínky 

školního řádu, nebo svým chováním narušují provoz školy, může ředitelka školy 

rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte. Rozhodnout o ukončení předškolního 

vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
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Povinnost předškolního vzdělávání 

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (nevztahuje se 

pouze na děti s hlubokým mentálním postižením). 

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně – konkrétně od 8:30 hod. do 12:30 hod. Povinnost 

předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 

prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 

 Jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání: 

- individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky do MŠ, 

- vzdělávání v přípravné třídě přípravného stupně základní školy speciální, 

- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 

povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38 školského zákona. 

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na občany jiného členského státu 

Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné 

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně 

pod dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Individuální vzdělávání 

 Zákonný zástupce dítěte, je povinen ředitelce školy písemně oznámit, že bude dítě 

individuálně vzděláváno, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. 

V průběhu školního roku lze plnit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo 

oznámení o tomto způsobu vzdělávání doručeno řediteli MŠ. Formulář Oznámení 

zákonného zástupce o individuálním vzdělávání je k dispozici v kanceláři vedoucí 

učitelky. 

 MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno postup 

při vzdělávání, příp. dostupnou literaturu, vhodné pomůcky a ověří úroveň osvojování 

očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.  

 Termín ověření stanoví ředitelka školy vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní 

termíny na první polovinu prosince (přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 

individuálně, nebo s nimi bude dohodnut)  

 Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast 

dítěte u ověření. Pokud se tak nestane ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy 

individuální vzdělávání. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o ukončení 

individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek, dítě tedy nelze opětovně 

individuálně vzdělávat. 

Absence a omlouvání dítěte s povinnou předškolní docházkou  

 Nepřítomnost dítěte ve vzdělávání je povinen zákonný zástupce omluvit nejpozději 

do tří dnů telefonicky, e-mailem, osobně učiteli, nebo sociální pracovníci školy. 
 Veškerá nepřítomnost dítěte (důvod absence) ve vzdělávání musí být následně zákonným 

zástupcem dítěte písemně zaznamenána v omluvném listě, popř. úředním dokladem, 

a to nejpozději v den nástupu dítěte po jeho nepřítomnosti v mateřské škole. 
 V případě časté opakující se nepřítomnosti dítěte v MŠ požaduje učitel vysvětlení 

zákonného zástupce. V těchto případech může škola v zájmu dítěte výjimečně 

požadovat jako součást omluvenky také vyjádření ošetřujícího lékaře. Nedojde-li 

ke konsensu mezi školou a zákonným zástupcem, popř. nedojde-li ke zlepšení 

předškolní docházky dítěte, škola prostřednictvím svého metodika prevence 

kontaktuje příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
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Docházka dětí do mateřské školy, přihlašování a odhlašování stravy 

 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonnými 

zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto 

dnech v mateřské škole, a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob 

a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 

 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, 

jsou povinni změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou mateřské školy a oznámit  

ji v kanceláři školy. 

 Docházka do mateřské školy musí být v rámci možností pravidelná. 

 Předem známou nepřítomnost dítěte rodič oznámí osobně nebo telefonicky učitelce, 

nebo v kanceláři školy. 

 Strava se odhlašuje a přihlašuje den předem do 14:00 hodin v MŠ, nebo do 06:00 

hodin daného dne na e-mailu: ivana.seifertova@sluch-ol.cz. 

 Předem nepřihlášené dítě po nemoci apod. nemá nárok na stravu, v případě 

neodhlášení dítěte rodič hradí stravu v plné výši. 

 První den nemoci dítěte mají zákonní zástupci nárok na vydání stravy, tu si mohou 

vyzvednout v jídelně školy od 11:00 do 12:00 hodin. 

 Pro přihlašování a odhlašování stravy mohou zákonní zástupci využít telefonního 

spojení. 

      MŠ tel.: 778 527 336 

 kancelář školy tel.: 774 726 362 nebo e-mail: ivana.seifertova@sluch-ol.cz 

 webových stránek školy www. sluch-ol.cz 

Provoz mateřské školy 

 

 Mateřská škola je pro denní provoz otevřena denně od 6:30 do 16:00 hodin.  

 Zákonní zástupci přivádějí děti zpravidla do 8:00 hodin.   

 Vyzvedávání dětí: 

po obědě v rozmezí od  12:00 do 13:30 hodin  

po odpočinku od   14:30 do 16:00 hodin 

 Na základě domluvy si mohou zákonní zástupci vyzvednout děti i mimo stanovenou 

dobu. 

 Zákonní zástupci, kteří pověří vyzvednutím dítěte jinou osobu, musí mateřskou školu 

o tomto pověření předem písemně informovat. 

Přebírání/předávání dětí 

 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do školky osobně předávají dítě 

učitelkám MŠ. 

 Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi 

pověřených zástupců až do doby, kdy je opět předají zákonným zástupcům.  

 Po skončení vzdělávání si zákonní zástupci přebírají dítě v době určené pro odchod 

dětí ze školky od učitelek mateřské školy, nebo v individuální dohodnuté době. 

 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro předání dítěte. 

Pověřené osoby uvádí zákonný zástupce do evidenčního listu dítěte, popř. vystaví 

písemné pověření se svým podpisem, které předá učitelce mateřské školy.  

 Zákonní zástupci, popř. jimi pověřená osoba nesou po předání dítěte učitelkou plnou 

odpovědnost za dítě v prostorách MŠ 

 Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout z mateřské školy včas (do ukončení 

provozní doby mateřské školy). V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ 

mailto:ivana.seifertova@sluch-ol.cz
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po ukončení provozní doby, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit sociálnímu 

odboru - oddělení péče o dítě a zřizovateli. 

 Při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem, popř. pověřenou osobou, příslušný 

pedagogický pracovník 

- kontaktuje zákonné zástupce, popř. pověřené osoby telefonicky 

- informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejich pokynů 

- obrátí se na Policii ČR 

Náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě budou předloženy k úhradě zákonným 

zástupcům. 

Režim dne v MŠ  

 

Čas Činnost 

6.30 - 8.30 příchod dětí do MŠ, volné hry, řízené tématické hry,  

tanečky a písničky 

8.45 – 10.15 hygiena, svačina 

10.15 – 11.40 obyt venku 

11.40 – 12.15 oběd, hygiena 

12.15 – 13.30 vyzvedávání a odchody dětí domů 

12.15 – 14.00 polední klid (odpočinek, pohádka, prohlížení časopisů), 

předškolní děti – keramika, kreativní a grafomotorické činnosti  

14.00 – 14.40 hygiena, odpolední svačina 

14.40 – 15.30 ILP,odpolední výchovné činnosti, hry, procvičování dopoledních   

výukových činností, spontánní hry dětí 

15.00 – 16.00 odchody dětí domů 

 

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 

stravování 

 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel 

postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

 Školní jídelna připravuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, dítě 

přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně tato jídla odebrat. 

Kromě jídel připravuje školní jídelna také tekutiny, které děti během svého pobytu 

v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“. 

 Pokud je se zákonnými zástupci dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole 

než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána 

dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.    

 

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

  8.30 –   8.45  podávání dopolední přesnídávky  

11.45 – 12.15   oběd  

14.20 – 14.35  podávání odpolední svačiny 

 

 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole 

k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány 

podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů 
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nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole 

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

Zdravotní péče a bezpečnost dětí 

 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole 

vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte až do doby 

předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.  

 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí 

v prostoru náročném na bezpečnost, pečuje o bezpečnost dětí navíc další pedagogický 

pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním 

úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. 

 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, 

pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby 

podezření, že dítě není zdravé, požádat o doložení zdravotní způsobilosti dítěte 

k výchově a vzdělávání (potvrzení od ošetřujícího lékaře). 

 Děti se průběžně seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. 

Učitelky má od zákonných zástupců povoleny vycházky s dětmi na území města  

i turistické výlety a vycházky mimo toto území. Při vycházkách se učí děti chodit  

ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. 

Učitelka dbá na bezpečné přecházení vozovky a pohyb při provozu na chodnících 

s cyklostezkami. 

 Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska 

bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí. 

 Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech 

stálý přehled. 

 Za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty. 

 Zákonní zástupci jsou povinni při předání dítěte do mateřské školy nahlásit učitelce 

změny v jeho zdravotním stavu.  

 Nemocné dítě (teplota, infekční rýma, těžké nachlazení, antibiotika či jiné léky) 

do kolektivu nepatří. 

 Po vyléčení infekčního onemocnění přijímá MŠ dítě s potvrzením od lékaře, které 

zaručí jeho plné zdraví. 

 Zákonní zástupci kontrolují čistotou koncovek u osobních sluchadel, funkčnost 

sluchadel, CI, brýlí a jiných kompenzačních pomůcek. 

Organizace v šatně 

 Děti si ukládají oděv do vlastních skříněk, které jsou označeny značkami. 

 Zákonní zástupci při odchodu dítěte z mateřské školy zkontrolují uložení všech věcí  

na své místo, znečištěný oděv vymění. 

 Ztrátu nebo záměnu oděvu okamžitě hlásí kterékoliv pracovnici mateřské školy. 

 Všechny oděvy dětí musí být řádně označeny. 

 Ve skříňce by dítě mělo mít převlečení na pobyt venku dle ročního období, u malých 

dětí je vhodné dát do skříňky také náhradní spodní prádlo, pleny. Děti, které zůstávají 

na odpolední odpočinek, musí mít pyžamo. 

 Na přezutí jsou vhodné pevné přezůvky, nikoliv pantofle. 

 Oblečení je vhodné, praktické, dostatečně volné, vhodná je náhradní obuv na písek. 

 

 

 



 

P 2.2.1   Školní řád MŠ                                                                                                                                          9/8 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

 

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku, zaměřené především na zdravý způsob života 

a přiměřeně k věku a schopnostem umožňuje dětem pochopit a porozumět dané 

problematice. Vhodnou a citlivou formou jsou děti seznamovány s nebezpečím 

drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem 

násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí předchází 

pedagogičtí pracovníci MŠ ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci 

školských poradenských zařízení, vhodnou a citlivou formou případným deformujícím 

vztahům mezi dětmi.  

 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření vzájemného příznivého 

sociálního klimatu mezi dětmi, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi 

pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci. 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

 

 Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu 

výchovy a vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí 

pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími 

vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

 V případě poškození majetku školy bude tato záležitost projednána se zákonnými 

zástupci a je požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

 Do MŠ si děti nemohou z bezpečnostních a hygienických důvodů donášet vlastní 

hračky. V případě porušení tohoto ustanovení MŠ nenese za donesené hračky žádnou 

odpovědnost. 

 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat 

se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí poškození 

majetku, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost neprodleně pedagogickému 

pracovníkovi školy 

Úplata za předškolní vzdělávání 

 

 Úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ stanoví dle § 6 vyhlášky 214/2012 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ředitelka školy vždy k 1. 9. daného šk. roku. Stanovení 

úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na daný školní rok je stanoveno směrnicí Výše 

úplaty za předškolní vzdělávání.  

 Od 1. 1. 2013 děti s povoleným odkladem školní docházky mají povinnost úplaty 

za předškolní vzdělávání za druhý rok předškolního vzdělávání. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Veronika Králíčková 

 

2. Školní řád je k dispozici na viditelném místě u vstupu do mateřské školy, v kanceláři 

vedoucí učitelky MŠ a na serveru školy. 

 

3. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu č.j.: 1/15cr-mi ze dne 25. 8. 2015. Jeho uložení 

v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

 

4.  Školní řád nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017 

 

 

V Olomouci dne: 29. 8. 2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Michalíková v. r. 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Zásady bezpečnosti při pobytu s dětmi v přírodě, v okolí MŠ a v MŠ 

Příloha č. 2 Kritéria pro přijetí do MŠ 


