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Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a prováděcí vyhlášky     
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími 
normami,např. zákonem č. 258/ 2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou. 107/2005Sb.,o 
školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů 
s přihlédnutím k podmínkám mateřské školy. Ředitelka školy vydává tento školní řád po projednání na 
pedagogické radě dne 30.8. 2017 
 
 
Všeobecná ustanovení : 
Mateřská škola Vatín  byla zřízena jako příspěvková organizace . Mateřská škola je samostatným 
právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je ředitelka mateřské školy. 
Zřizovatel:  Obec Vatín, Vatín č. 83, 591 012 Žďár nad Sázavou. 
 
 
Předmět činnosti : 
Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v 
rodině a v součinnosti s rodinou. Při organizování předškolního vzdělávání vychází ze zákona č. 
561/2004 Sb., (školský zákon) a vypracovaného Školního vzdělávacího programu. V souladu s ním 
mateřská škola 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. 
 
 
Přijímací řízení : 
Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu podání žádostí k přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. O přijetí dětí rozhoduje podle § 34 zákona 
561/2004 Sb., ředitelka mateřské školy dle stanovených kritérií a počtu volných míst o přijetí či 
nepřijetí dítěte. Přijímají se děti ve věku zpravidla od tří do šesti 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 ). 
Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo 
zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem ( od 2.května do 16. května )           
a zveřejní je způsoben v místě obvyklým – informační plakáty, webové stránky školy ( § 34odst. 2 ). 
Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou současně zveřejněna se 
zveřejněním termínu a místa zápisu ( § 34 odst. 2 ).                                                                      
Kritéria pro přijímání dětí pro daný školní rok jsou vždy vyvěšena na nástěnce v MŠ. 
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do 
MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole.  
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci  informováni ve správním řízení. 
Ředitelka mateřské školy  může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo  
má doklad,  že  se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.(§50,zákona č.258/2000 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví.) Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání. 



Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si 
k vyplnění  Evidenční list dítěte, Přihlášku ke stravování a informace o provozu mateřské školy.  
Domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. 
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR, nebo se státní příslušností 
jiného členského státu EU. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními 
občany ČR, ani jiného občanského státu EU, 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.  
Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců.  
 
 
Povinné předškolní vzdělávání: 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34 odst. 2). 
Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se 
přestupku podle § 182a školského zákona ( § 182a ). 
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se může vzdělávat ve spádové mateřské škole, 
pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu, nebo pro individuální vzdělávání 
dítěte (§ 34a odst. 2 ). 
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech. Rozsah pravidelného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. 
Začátek a rozsah vzdělávání je od  8 .00 – 12 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/ 2005 Sb.) 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, 
viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se 
v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno ( § 34a odst.3). 
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě , které plní povinné předškolní vzdělávání docházelo 
řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 
182a školského zákona.( §ů182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte: 
Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. 
Ředitelka  mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 
Oznámení nepřítomnosti je možné provést :  

a) telefonicky do kuchyně ( kuchařka zapíše nepřítomné dítě na příslušný seznam ) 
b) písemně do sešitu omluv v šatně třídy 
c) osobně p. učitelce MŠ,která důvod nepřítomnosti zapíše do sešitu.  

 
                                                                                               

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem. Při pokračující neomluvené absenci je 
zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem do MŠ. Při pokračující absenci ředitelka zašle 
oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte v MŠ orgánu sociálně – právní ochrany dětí ( § 34a 
odst.4). 
 
 
Individuální vzdělávání dítěte: 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 
vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy.  
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. ( 34a odst.4). 
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat :  

a) jméno, popřípadě jména,příjmení,rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince 
místo pobytu dítěte, 

b) uvede období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte 



Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 
vzděláváno (§34b odst.3).Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 
 
 
 
Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte : 

a) způsob ověření – přezkoušení dítěte v mateřské škole 
b) b)termín ověření – 1. úterý v listopadu, případně náhradní termín, 1. úterý v prosinci           

( ověření se musí uskutečnit v období od 3.do 4. měsíce od začátku školního roku).  
Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34bodst.3). 
Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 
nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§34b odst. 4). Dítě musí neprodleně 
nastoupit do MŠ k denní docházce. 
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou 
speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato 
k předškolnímu vzdělávání (§34b odst. 7). 
 
Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 
Podpůrná opatření 1. Stupně: 
Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatřeních prvního stupně bez 
doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. 
Tím není dotčeno právo zákonného zástupce dítěte na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 
dítěte( § 21školského zákona). 
Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory ve které bude upravena organizace a 
hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. 
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření 1. Stupně doporučí ředitelka školy využití poradenské 
pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb 
dítěte.( §16 odst.4a školského zákona a §2 a §10 vyhlášky č. 27/2016Sb.,) 
 
Podpůrná opatření  2.-5 . stupně: 
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 a 5 stupně je doporučení školského poradenského 
zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci 
školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, 
doporučení ředitelky mateřské školy, nebo OSPOD. 
Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením 
v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními potřebami (11 vyhlášky            
č. 27/ 2016 Sb.) 
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 a 5 stupně bezodkladně po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 
zástupce. 
Ředitelka školy postupně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, 
v případě souvisejících okolností i častěji. Ukončení poskytování podpůrného 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 již 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 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. 
 
 
Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole: 
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet 
ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. 
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření 
partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.  



Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských 
pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  
Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke 
škole. 
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o 
dítěti ( zdravotní způsobilosti, poměry v rodině…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí i provozní 
pracovníci se řídí  zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 
Učitelky mateřské školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 
bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 
organizačních opatřeních. 
Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou 
školou písemně na nástěnce v šatně dětí, a webových stránkách. Doporučujeme rodičům pravidelně 
sledovat informační nástěnky. 
Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci osobně pí. učitelce, nebo ředitelce MŠ: 
 
 
 
Evidence dítěte,(školní matrika) 
Při přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci pedagogické pracovnici vyplněné formuláře 
,,Evidenční list dítěte“ a ,,Přihlášku ke stravování“  
Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, 
oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
 
Přerušení nebo omezení provozu MŠ: 
Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, 
popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se 
zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě 
ve škole nejméně 2 měsíce předem. 
Provoz MŠ lze ze závažných důvodů po projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit i v jiném 
období než měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, 
které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení 
provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole, neprodleně poté, co o omezení nebo 
přerušení provozu rozhodne. 
 
Podmínky provozu a organizace mateřské školy : 
Provoz mateřské školy je od 6.30 do 15.30 hodin. Mateřská škola je jednotřídní.                   
Mateřská škola se naplňuje do počtu 24 dětí umožněné vyhláškou č.14/ 2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, §2 a vyhláškou č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích. 
Současně pracují učitelky s dětmi v průměru 1,5 hod.  
Děti se v mateřské škole scházejí převážně v době od  6.30  do 9.00 hodin. Vyzvedávání dětí je 
možné v poledne od 12.00 hod.  do 12.30 hodin, nebo odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.  Po 
dohodě s učitelkou je však možné přivádět  a  vyzvedávat děti v době předem dohodnuté. Pokud dítě 
pobývá v MŠ v době oběda, rodič přihlásí dítě na stravování. 
 
 
 
Orientační režim dne: 
 
6.30   -   8.45 hod.   -   volné hry a individuální činnost dětí, výchovná činnost uč. 
8.45   -   9.00 hod.   -   společná chvilka,přirozený pohyb dětí nebo hudeb. pohybová hra 
9.00   -   9.20 hod.   -   svačina 
9.20   -   9.45 hod.   -   pokračování v individuální činnosti dětí, výchov.- vzděl.činnost uč. 
9.45   -  11.45 hod.  -   pobyt venku 
11.45 -  12.30 hod.  -   oběd,příprava na odpočinek 
12.30 -  14.15 hod.  -   individuální odpočinek dětí 
14.15 -  15.30 hod.  -   svačina, volné hry a individuální činnost dětí. 
 



Režim dne i výchovné činnosti jsou zařazovány a upravovány podle momentální potřeby zájmu dětí, 
dle ročního období a různých akcí MŠ.  
Důvodem vynechání pobytu venku jsou : silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší,                        
nebo teplota  pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.   
Děti se v mateřské škole scházejí převážně v době od  6.30  do 9.00 hodin. Vyzvedávání dětí je 
možné v poledne od 12.00 hod.  do 12.30 hodin, nebo odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.  Po 
dohodě s učitelkou je však možné přivádět  a  vyzvedávat děti v době předem dohodnuté. Pokud dítě 
pobývá v MŠ v době oběda, rodič přihlásí dítě na stravování. 
 
Způsob omlouvání dětí : osobně ve třídě pedagogické pracovnici, telefonicky na tel.č.: 566623315, 
                                          do sešitu v šatně dětí, 
                                 telefonicky, nebo SMS p. kuchařce od 7.00 hod.-14.00 hod                          . 
     na tel. č.: 725440305 
Oběd si mohou rodiče 1.den nemoci vyzvednout od 11.15 hod - 11.30 hod.ve vlastních hygienicky 
nezávadných nádobách.V ostatní dny, pokud dítě nebude řádně odhlášeno ze stravy a nebude 
přítomno v mateřské škole, bude strava zaúčtována.Povinností rodiče je dítě opět po nemoci nahlásit 
den dopředu do 14.00 hod . 
 
 
 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: 
Z důvodu ochrany dětí před neoprávněným vstupem cizích osob do budovy MŠ byl nainstalován u 
hlavního vchodu MŠ bezpečnostní kamerový systém. MŠ je po celou dobu provozu MŠ uzamčena. 
Po zazvonění u vchodu MŠ uvidí na obrazovce i uslyší pedagogický pracovník ve třídě, nebo 
kuchařka v kuchyni, žadatele o vstup do MŠ. Až potom  elektronicky otevřou vchodové dveře MŠ. 
Od 7.30 hod. – 14.30 hod. prosíme rodiče zvonit na zvonek p. kuchařky, aby se pedagogické 
pracovnice mohly věnovat dětem. 
 
 
Předávání dětí pedagogickému pracovníkovi  a  předávání dětí rodičům: 
Ráno při příchodu přebírá děti od rodičů pedagogická pracovnice, kterou rodiče informují o zdravotním 
stavu dítěte. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby. Děti 
nemohou chodit do tříd samy, zůstávat v šatnách, nebo na chodbách bez dozoru. Mateřská škola 
zodpovídá za dítě  s řádnou přihláškou do MŠ a až po předání dítěte  učitelce ! Za ostatní děti, 
které navštěvují mateřskou školu, a nebo pobývají na zahradě MŠ, mateřská škola 
nezodpovídá. 
Pokud dítě vyzvedává z mateřské školy jiná osoba než zákonný zástupce, je povinností 
zákonného zástupce řádně vyplnit a podepsat zplnomocnění pro převzetí dítěte. Bez tohoto 
zplnomocnění nemůže pedagogická pracovnice jiné osobě dítě předat. Zplnomocnění obdrží 
rodiče u p.učitelky. 
Děti se v mateřské škole přezouvají v šatnách. Oblečení dětí by mělo být účelné a pohodlné. Rodiče 
by měli počítat s tím, že děti chodí na zahradu a na vycházky. Vhodné je náhradní oblečení pro dítě.   
V šatně má každé dítě své místo na oblečení a obuv, které je označeno značkou.  Rodiče je 
nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení a udržují zde pořádek. Do tříd chodí přezuti také rodiče. 
 
 
Péče o zdraví a bezpečnost dětí : 
Do mateřské školy nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, 
zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním. Pokud se u dítěte projeví příznaky 
onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění.           
Pedagogické pracovnice v MŠ nepodávají dětem žádné léky. Výjimečně pouze na základě lékařského 
doporučení a písemné dohody s rodiči. 
Dále jsou povinni zákonní zástupci ohlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte, ale i případné 
změny např. zdravotní pojišťovny, telefonních čísel do zaměstnání, domů apod. 
Potvrzení o zdravotním stavu a řádném očkování musí mít každé dítě v Evidenčním listě popř. v 
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ (rodiče odevzdávají při zápisu dítěte do mateřské školy). Škola zajišťuje 
bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 
poskytování školských služeb. Také poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Poučení je vždy zaznamenáno v přehledu výchovné práce. 
 



 
 
Opatření při úrazu: 
Zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby 
přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického 
zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonné zástupce dítěte a ředitelku školy.  
 
 
Konzultační hodiny s paní učitelkou při ranním nebo odpoledním převzetí dítěte. 
Konzultační hodiny s paní ředitelkou při ranním nebo odpoledním převzetí dítěte,v liché týdny  
 od 12.00 hod.- 13.00 hod.od 15.00hod – 15.30 hod.,nebo po předchozí domluvě. 
 
 
Úplata za školní stravování dětí: 
Otázky týkající se stravování dětí projednává zákonný zástupce dítěte s vedoucí školní jídelny. Platba 
školného a stravného probíhá bankovním převodem.                                                                                           
Výše stravného je stanoveno v Řádu školní jídelny a je zveřejněna v šatně dětí. Stravné na 1 dítě a 
den od 3 – 6 let ( 2 svačiny, pitný režim a oběd), je celkem 35 Kč, 
 pro děti 7-10 let je stravné celkem 37 Kč. 
 
 
Úplata za předškolní vzdělávání: 
Výše úplaty za předškolní  vzdělávání je stanoveno Vnitřní směrnicí o úplatě za předškolní 
vzdělávání a je zveřejněna v šatně dětí. 
 
 
 
Způsob platby: 
Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné 
zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb 
v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem  pro 
ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon 561/ 2004 Sb.,školský zákon,§ 35,odst. 1 d). 
Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo KB vždy zpětně za uplynulý měsíc do 
15.dne stávajícího kalendářního měsíce. S účtem KB jsou rodiče seznámeni při přijetí dítěte do MŠ. 
 
 
Osvobození od placení úplaty: 
Děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty za 
předškolní vzdělávání osvobozeny. 
Osvobozen od úplaty bude :  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci 
v hmotné nouzi (§ 4odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb.., o pomoci v hmotné nouzi). 
 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte,pokud tomuto dítěti náleží 
zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108 / 2006 Sb.,o sociálních službách ) 
 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 
108/2006 Sb.,o sociálních službách ) z důvodu péče o nezaopatřené dítě. 
                    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě 
pobírá dávky pěstounské péče ( §36 až 43 zákona č. 117/ 1995 Sb.,o státní a sociální podpoře )., 
 
  
Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném 
formuláři a prokáží tuto skutečnost každý měsíc potvrzením o přiznání sociálního příplatku. 
 
 
 
 
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 na zdravý způsob života a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit 
a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu,kouření, 



virtuální závislosti, ( počítače,televize, video ), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných 
forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu. 
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ 
monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi 
již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských 
poradenských zařízeních. 
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi 
navzájem a mezi dětmi a všemi zaměstnanci mateřské školy a mezi pedagogickými pracovníky a 
zákonnými zástupci. 
 
 
Sportovní činnosti a pohybové aktivity: 
Před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami v budově MŠ nebo ve venkovních prostorách kontrolují 
pedagogičtí pracovníci, zda je tento prostor k aktivitám dětí dostatečně připraven,odstraňují 
překážky,které by mohly vést ke zranění dětí,kontrolují bezpečnost a funkčnost tělovýchovného nářadí 
a průlezek, stav zjištění  zapíší do záznamu. Pedagogové také dbají, aby pohybové aktivity byly 
přiměřené věku dětí a individuálním schopnostem jednotlivých dětí. 
 
 
Pobyt dětí v přírodě mimo areál MŠ: 
Pedagogické pracovnice MŠ jsou povinny využívat pro pobyt dětí v přírodě pouze známá a bezpečná 
místa. Jsou povinny dbát na to, aby děti neopustily vymezené prostranství. 
Pedagogické pracovnice před pobytem dětí zajistí kontrolu prostoru a odstranění všech nebezpečných 
věcí a překážek ( sklo, hřebíky, plechovky, ostré kameny apod.) 
 
 
 
Chování dětí a při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání: 
Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při 
pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními 
pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské 
školy. 
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy a zahrady jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, 
aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 
 
 
Práva dětí: 
Dítě má právo: 
 

 Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a 
Úmluva o právech dítěte 

 na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, které by je mohli 
fyzicky nebo psychicky zranit) 

  individuálně uspokojovat své tělesné potřeby, vykonávat samostatně činnosti související se 
sebeobsluhou 

 účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi 
  na emočně kladné prostředí a projevování lásky 
 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 
  
 

Povinnosti dětí :  
 

 neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou 
 neběhat mezi stolečky 
 dodržovat hygienu 
 dávat věci na svá místa 
 nekřičet, používat vhodná slova 
 umět požádat o pomoc, poděkovat, neubližovat si, ale pomáhat, jeli třeba. 
 děti respektují všechny zaměstnance MŠ bez rozdílu. 



 
 
 
Rodiče mají právo: 
 

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 
 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 
 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy 
 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 
 mají právo na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

dětí 
 aktivně se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů 

 
 
 
 
Povinnosti rodičů : 
 

 přivádět do MŠ pouze zdravé dítě (ohleduplnost vůči ostatním dětem) 
 dojednat délku pobytu dítěte v MŠ a stravné 
 hradit mateřské škole veškeré poplatky v řádném termínu 
 vyřídit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné vždy do 15. příslušného měsíce bankovním 

příkazem, spolupracovat s kuchyní  
 nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte (zdravotní pojišťovnu, bydliště, změnu 

telefonu rodičů) 
 do MŠ a z MŠ doprovází dítě rodiče, sourozenec, nebo jiná zákonným zástupcem pověřená 

osoba 
 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání 
 dodržovat řád a režim MŠ a pravidla slušnosti 
 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte 
 omlouvat nepřítomnost dítěte  
 odhlašovat či přihlašovat stravné dítěte do 14:00 hod. předcházejícího dne 
 neodhlášený oběd ( 1. den nemoci ) možnost vyzvednout oběd od 11:15 - 11:30 hod. ve ŠJ 
 vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt na zahradě, domácí obuví, pyžamem, 

označit věci zřetelným způsobem 
 

 
 
 
Ředitelka MŠ může podle § 35 zákona 561/2004 Sb., ukončit docházku dítěte do mateřské školy 
po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: 

 dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po 
dobu delší než  1 měsíc. 

 zástupce dítěte  závažným způsobem narušují provoz mateřské školy( nedodržuje školní řád ) 
 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení 
 zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za 

školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelkou jiný termín úhrady. 
 
 
 
Vzdělávání a pobyt dvouletých  dětí v MŠ: 
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením,vlastním prožitkem a především hrou. 
Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, pozornost udrží velmi krátkou dobu. 
Dvouletým dětem jsou přizpůsobovány metody a formy práce. 
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 
pro 2- leté děti. Bezpečnost ohrožující hračky nebo předměty jsou znepřístupněny a jsou nastaveny 
pravidla pro používání a ukládání.  



Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb dětí. 
Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte,šatna je vybavena 
dostatečnými úložnými prostorami na náhradní oblečení a hygienické potřeby. 
Režim dne respektuje potřeby dětí ( pravidelnost, dostatek času na činnosti, stravování,dostatečný 
odpočinek). 
Jsou vytvořeny podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s individuálními potřebami dítěte 
Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.  
Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách. 
Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 
V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a 
spolupráci s rodinou. 
 
 
Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné strany – děti, zákonné zástupce a zaměstnance. 
 
 
 
 
Vatín,dne 30.8.2017                                                      
                                                                                      Petrová Lenka, ředitelka Mateřské školy Vatín  
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 


