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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

 1.  Přijímací řízení 
 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok proběhne v květnu v tom 
kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do 
mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 
Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské 
školy.   
Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v mateřské škole.  
V souladu s novelou zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vchodových dveřích budovy 
mateřské školy a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 
15 dnů. 
V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod 
registračními čísly. 
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho 
dítěte uloženého ve škole. 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě. 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě. 
Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od zahájení řízení. 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednout si 
k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si 
průběh adaptace. 
 
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 
mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové pro školní rok 2019/2020 
 
Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, 

 které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3, 
školského zákona), které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo 
pobytu) v příslušném školském obvodu (v Černožicích) podle věku od 
nejstarších po nejmladší, 

 děti s trvalým pobytem (v případě cizinců s místem pobytu) v Černožicích 
podle věku od nejstarších po nejmladší, nejdříve však děti od 2 let, 

 které mají trvalý pobyt v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší, 
nejdříve však děti od 2 let.                                                                                                                                                  



2. Platby v mateřské škole 
 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 
vzdělávání se stanovuje povinnost zákonnému zástupci dítěte hradit úplatu za 
předškolní vzdělávání. 
 
Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se vzdělávání v 
mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti poskytuje 
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku. 
 
Měsíční výše úplaty je stanovena na částku 250,00 Kč na 1 dítě. 
 
Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte za celý měsíc v plné výši 250,00 Kč, a to i 
v případě, že dítě nemohlo v daném měsíci plnit úplnou docházku. 
 
Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, školné se platí. 
 
 
Úplata na daný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního  
měsíce (např. na měsíc březen musí být školné uhrazeno nejpozději do 15. 3.). 
Školné nelze hradit zpětně.  
 
V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání 
v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( § 123 ) ve stanoveném termínu, 
má ředitelka školy právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte 
v mateřské škole. Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání nelze uplatnit v 
případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§35 odst.2 školského 
zákona). 
 
Úplata se hradí v hotovosti do pokladny mateřské školy, hotovostním vkladem na 
účet mateřské školy nebo bankovním převodem na účet mateřské školy. 
 
Úplaty hrazené v hotovosti zaměstnanci školy, který je pověřen vybíráním školného, 
se hradí pouze v dny, které jsou pro vybírání školného stanoveny. 
 
Úplaty hrazené bezhotovostním převodem na účet školy a úplaty hrazené 
hotovostním vkladem na účet školy lze hradit každý měsíc nebo je lze hradit i na 
delší časový úsek. 
Při platbách hrazených bankovním převodem či vkladem na účet školy příkazce 
platby uvede do zprávy pro příjemce jméno dítěte a měsíc, za který je platba 
hrazena.  
 
Podle § 123 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může být od úplaty 
za předškolní vzdělávání osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující 
se dávku pomoci v hmotné nouzi. V tomto případě zákonný zástupce dítěte podá 
písemnou žádost  o osvobození od úplaty u ředitelky školy a tuto žádost doloží 
potvrzením vystaveným Úřadem práce o pobírání dávky v hmotné nouzi. 
 



Výše úplaty bude adekvátně snížena v měsících, kdy bude provoz mateřské školy 
přerušen ( v měsících červenci, srpnu, prosinci). 
                                                                                                                                    
V měsících, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, zaplatí zákonní zástupci 
dítěte pouze adekvátní částku za dny, kdy bude zajištěn provoz mateřské školy, výše 
částky na 1 den je stanovena na 11,26 Kč (po zaokrouhlení na 11,00 Kč)  podle 
průměrného počtů dní v měsíci (21,76 pracovních dnů, po zaokrouhlení 22 pracovní 
dny ). 
 
Pokud dojde k uzavření školy z nařízení KHS nebo MZd, stanoví ředitelka školy míru 
školného poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu MŠ. 
 
 
Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem 
starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě 
odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí. 

 

2.1 Úplata za školní stravování dětí 
 
Dítě v MŠ má nárok na oběd, přesnídávku a svačinu, včetně pitného režimu jen v 
době přítomnosti v zařízení a první den neplánované nepřítomnosti 
 
Výdej stravy 
- od 10.30 do 11.00  do jídlonosičů 
- od 11.00 do 13.30 na talíř 
 
Jídlo se vydává  do jídlonosičů, nelze použit pro vydání jídla sklenice. Naplněný 
jídlonosič musí být ihned odnesen. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada. 
Neodhlášený oběd lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti od 10.30 – 11.00 
hod. 
 
Odhlašování obědů a svačin 
 
Oběd i svačinu je nutno odhlásit den předem (pro pondělí je to pátek) do 14.00 hod.  
Ranní odhlášky nebudou odečteny z předplatného. 
Preferujeme odhlášení písemně do sešitu na chodbě u dveří sborovny, popř. sms 
zprávou na tel.č.: .732290269.  – aby bylo možné zprávu dohledat zpětně.  
 
 
Úhrada za stravování se provádí v hotovosti nebo převodem na účet na měsíc 
dopředu. 
Při hrazení stravného převodem na účet je nutno uvádět variabilní symbol, což 
je evidenční číslo strávníka. Evidenční číslo strávníka sdělí zájemci vedoucí 
školní jídelny. 
Úhrada stravného se provádí  zpravidla  2 poslední pracovní dny v měsíci mimo 
čtvrtky a pátky, na účet  se platí tak, aby platba dorazila do konce předcházejícího 
měsíce na účet školní jídelny. Přesné datum a hodina inkasa jsou vždy předem 
oznámeny na nástěnce s jídelníčkem. 
Nezaplacená strava nemůže být vydána.   
 



  
Výše stravného 
 
3 – 6 let    15,-Kč/oběd  /8,- přesníd.+ 15,-oběd+8,-svačinka=31,-Kč/MŠ 
7  - 10let   18,-Kč/oběd ZŠ /8,-přesníd.18,-oběd+8,-svač.= 34,-Kč/MŠ  
  
Výše poplatků za stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., která je novelizovaná 
Vyhláškou č. 107/2008. Stravné dle věku je určováno  podle toho, jakého věku 
nejvýše dítě dosáhne v příslušném školním roce, přičemž školní rok začíná 1. září  a 
končí 31. srpna. 
  

 3. Evidence dítěte 
 

 Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce: Evidenční list dítěte, ve 
kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a 
místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo 
trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení a 
podpis rodičů (zákonných zástupců). 

 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do 
Evidenčního listu (popř. lze nahradit potvrzením na přihlášce dítěte 
k předškolnímu vzdělávání) dětský lékař, a to před nástupem dítěte do 
mateřské školy. 

 Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích 
(zejména místo trvalého pobytu a telefon). 

 Informace o dětech 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. 

 
 

    4. Provoz v mateřské škole 
 Provoz v mateřské škole je od 6.15 do 16.30 hodin. 

 Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s 
třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. 

 Rodiče omlouvají děti nejpozději týž den do 7.00 hod., osobně nebo 
telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, 
osobně nebo telefonicky. 

 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční 
onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. 

 U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky, jako je rýma 
a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a mládež, že se nejedná o infekční 
onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do 
budovy mateřské školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 

 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, 
bolesti břicha, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další 
zdravotní péče o dítě. 

 Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené – výjimkou jsou alergie nebo 
astma. V tomto případě je nutné doložit tuto skutečnost lékařskou zprávou. 



 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení 
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.                                                                                                                    

 Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi 
pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům 
předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na 
předepsaném formuláři vedení MŠ. 

 Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích 
aktivit. 

 Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu a nehodám v době 
pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 

 Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou včas oznamovány na 
nástěnkách a na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům 
pravidelně sledovat nástěnky. 
 

4.1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí  
 

od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání 
zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání: 
 

 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají 
dítě vždy osobně po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve 
třídě MŠ nebo v prostoru, kde se právě pedagogický pracovník s dětmi 
nachází, nebo tak učiní osoba jimi pověřená anebo zmocněná k přivedení 
dítěte do MŠ. 

 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od 
pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě 
dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou 
školou k přebírání dětí zákonnými zástupci anebo v době po předchozí 
dohodě vedoucí učitelky se zákonným zástupcem dítěte. 

  Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit nebo zmocnit jinou osobu pro jeho 
přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné 
pověření a zmocnění podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní 
zástupci třídní učitelce MŠ.  

 
Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, 
příslušný pedagogický pracovník se pokusí pověřené osoby kontaktovat: 

a) telefonicky, 
b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje dle jejích pokynů, 
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je 

podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen 
zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, právnická 
osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, 
kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené 
osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je 



nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem 
setrvávat na území mateřské školy. 

 5. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 
 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) 
programu probíhá v základním denním režimu  
 
 
Organizace dne (orientační): 
 
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, 
učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské 
škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do 
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování 
tříd je omezeno na nezbytnou míru. 
 

a) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku 
– probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve 
vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.  

b) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu 
celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, 
vycházejí z potřeb a zájmů dětí, denně je využíváno komunitního kruhu v obou 
třídách. 

c) Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, 
protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry; průběžně 
pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti; 1x týdně didakticky cílené 
pohybové činnosti; denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních 
hrách a pobytu venku 

d) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 
11.30 hodin. Odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních 
měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.  
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 C., při silném větru, dešti a 
při inverzích. 
Údržba školní zahrady: posekání trávníků dle potřeby (zajišťuje Obec 
Černožice), denně zakrývání pískoviště. Pískoviště se provzdušňuje, 
vyměňuje dle platných nařízení. 

e) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca do 
13.00 hod. odpočívají všechny děti při čtení pohádky (příp. jiné tiché relaxační 
hudbě), poté děti s nižší potřebou spánku (zpravidla ze třídy Soviček) vstávají, 
učitelky jim nabízejí náhradní aktivity (klidné hry, případně individuální práce). 
Výměnu, praní a žehlení zajišťuje školnice uklízečky. 

 
                                                                                                                              
Režim dne  
 
Rámcové uspořádání dne je následující: 
 

6.15 – 11.30 ranní hry; tělovýchovné aktivity; hygiena, svačina /8.00 – 9.00/, 
řízené činnosti, příprava na pobyt venku, pobyt venku 



9.30 – 12.30 převlékání, hygiena, oběd /11.30 – 12.00/ 

12.35 – 14.00 hygiena, odpočinek 

13.00 – 13.45 klidové činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14.00 – 14.45 oblékání; hygiena, svačina/14.00 – 14.30/ 

14.15 – 16.30 odpolední zájmové činnosti dětí; hry dle zájmu dětí, pokračování 
didakticky cílených činností 

 
 
Činnosti budou podle zájmu dětí, místních a sezónních podmínek upravovány. 

 Budou dodržovány přestávky mezi jednotlivými jídly. 

 Ráno se všechny děti scházejí ve třídě mladších dětí od 6.15 hod.  

 Po odpolední svačině jsou děti obvykle na svých kmenových třídách do 
cca 15.30 hod., potom přecházejí do třídy mladších dětí 

 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to 
vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě 
výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, 
dětských dnů a jiných akcí.  

 
Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci: 
 

 Děti se přijímají, v době od 6.15 hod do 8.00 hod. Poté, se MŠ z 
bezpečnostních důvodů, uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze 
dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit předem třídní učitelce).  

 Předávací zónu tvoří třída MŠ, zákonní zástupci anebo jimi pověřené 
osoby předají dítě učitelce osobně, od této doby učitelka za dítě zodpovídá 
až do doby jeho vyzvednutí zákonným zástupcem anebo osobou jím 
pověřenou.  

 
Přivádění a převlékání dětí: 
 

 Zákonný zástupce  převléká děti v šatně. Věci dětí se ukládají podle značek 
dítěte do označených poliček a taštiček. Věci dětí zákonný zástupce označí 
tak, aby nemohlo dojít k záměně. Nedoporučuje se dávat dětem cenné věci 
jako řetízky, prstýnky, náušnice z drahých kovů, mobilní telefony, různé 
přístroje apod. z důvodu rizika poškození anebo ztráty.  

 Zákonný zástupce  za děti zodpovídá až do předání učitelce.  

 Zákonný zástupce   neponechává děti v šatně nikdy samotné.  

 Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6.15 hod. 

 Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené 
nebo zmocněné. Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy, do třídy nebo na 
školní zahradu. 
 

 Pokud dítě odchází z mateřské školy po obědě, napíše zákonný zástupce 
vždy  tuto skutečnost na připravenou tabulku u vchodových dveří. 

 

 V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách vestibulu před 
vchodem do prostor tříd. Rodiče jsou povinni se přezouvat anebo použít 
návleků. 
 



Doba vyzvedávání dětí z MŠ: 
 

 Děti, které odchází domů  po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci mezi 
12.00 a 12.20 hod. Děti jsou převlečené, připravené k odchodu, tak aby 
nenarušovaly odpočinek ostatních dětí, které zůstávají v MŠ do odpoledne. 
Rodiče opouští budovu neprodleně. 

 Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.30 hod. V případě, že si 
zákonný zástupce dítěte s celodenním pobytem potřebuje výjimečně 
vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost den 
předem nebo ten den ráno při předávání učitelce a provedou zápis do 
omluvného sešitu. 

 

    6. Povinné předškolní vzdělávání 
 

 S účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky POVINNÉ. 

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).  

 Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu 
vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona (§ 182a ). 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou 
pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

 Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. 
 

 Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje vedoucí učitelka 
mateřské školy na 8.00 hodin. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do 
třídy mateřské školy. 

 

 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. (§ 182a 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte: 
 

 Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte písemně do 
omluveného listu, který je k dispozici u třídních učitelek na požádání . Vedoucí 
učitelka 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 příslušné budovy školy 
b) písemně do sešitu omluv – na chodbě, stejný sešit jako omluvy stravného 

      c) osobně třídnímu učiteli 
 

 Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě nepřítomnosti dítěte 
v MŠ je po návratu dítěte do mateřské školy nutná písemná omluvenka v 
omluvném listu (k vyžádání u třídních učitelek) s podpisem jednoho ze 
zákonných zástupců dítěte. V případě neomluvené absence nebo zvýšené 
omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté 
informace vyhodnocuje. 

 Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je 
zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci 
ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (§ 34 a odst. 4). 

 Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě 
právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu. V době prázdnin postačí pouhé 
oznámení nepřítomnosti. 

 

 6.1. Individuální vzdělávání dítěte: 
 

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 
individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli 
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, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu 

dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, 
b)  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
c)  důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2). 
 

 Vedoucí učitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled 
oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). 

 

 Vedoucí učitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 
 
a) způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 
b) termíny ověření, včetně náhradních termínů 

 
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3). 
 
                                                                                                                                 

6.2 Ukončení individuálního vzdělávání dítěte 
 



 Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 
zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu 
(§ 34 b odst. 4). 

  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). 

 

7. Distanční vzdělávání 
 

 
Distanční vzdělávání se v MŠ poskytuje pouze dětem, které plní povinné 
předškolní vzdělávání. 

 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS 
nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény 
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí. (Nikoli kvůli 
neštovicím, střevní viróze atp.) 
Děti v karanténně se vzdělávají distančně, děti zdravé prezenčně v MŠ. 
V takovém případě si rodiče domluví způsob komunikace pro výuku 
s pedagogy školy. Děti budou dostávat pracovní listy dle TVP, rodiče si PL 
mohou stáhnout z webových stránek školy, či 1x týdně vyzvednou v MŠ, za 
bezpečnostních opatření vyhlášených v daném období. Bude domluven 
způsob komunikace mezi rodiči a učiteli – email, telefonická komunikace, 
M.Teems,… 
  

 

8. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  
 

 Podpůrná opatření prvního stupně: 
 

 Vedoucí učitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření 
prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez 
informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo 
zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 
21 školského zákona). 
 

 Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 
upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a 
forem práce a projedná jej s ředitelem školy.  

 

 Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení 
plánu pedagogické podpory) doporučí vedoucí učitelka mateřské školy využití 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení 
speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 
10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 



Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 
 

 Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 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 vedoucího učitele 
mateřské školy nebo OSPOD. 

 Vedoucí učitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským 
poradenským zařízením.  

 Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně 
bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a 
získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. ŠPZ vydá zprávu a 
doporučení, které doručí zákonnému zástupci a doporučení i mateřské škole. 

 Vedoucí učitelka mateřské školy průběžně vyhodnocuje poskytování 
podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících 
okolností 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 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.). 

 Základní postupy před a při poskytování podpůrných opatření 2. – 5. stupně, 
stejně tak i ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a 
ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. v platném znění a nelze se od nich odklonit. 

9.  Vzdělávání dětí nadaných 
 

 Veškerá výchovně vzdělávací činnost pro děti nadané podléhá vyhlášce č. 
73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a   studentů   se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve 
znění 147/2011Sb. Na základě   této vyhlášky bude u dětí, které se budou jevit 
jako nadané vypracován individuální vzdělávací plán v souladu s § 6 
jmenované vyhlášky. 

 

10. Vzdělávání dětí mladších tří let 
 

 Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 
9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou účinností od roku 
2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do 
zpravidla 6 let. 
 

 Dětem této věkové skupiny budou zajištěny optimální podmínky pro 
vzdělávání (bezpečnostní, hygienické, prostorové i věcné) 
 



 

 Respektován bude vyhovující režim dne (pravidelnost, dostatek času 
k realizaci činností, odpočinek, volné hry, pohybové aktivity); citlivě bude 
přizpůsobena i organizace se střídáním, nabídkou činností, trénováním 
návyků a praktických dovedností 
 

 Vzdělávací činnosti budou realizovány v menších skupinách podle potřeb a 
volby dětí 

11. Práva a povinnosti rodičů  
 

11.1 Práva zákonných zástupců dítěte: 
 

 na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o 
průběhu a výsledcích jeho vzdělávání, 

 podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů po 
 

  domluvě s učitelkou, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, 

 vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě 
termínu), 

 k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo 
ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému 
než jeho zákonnému zástupci, 

 využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po 
dohodě s rodiči nabízí, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 
vzdělávání dítěte, 

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 
zařízení. 
 

11. 2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte: 
 

 předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost, 

 hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních 
obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání, ihned hlásit změny 
v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního 
čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …), 

 oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit 
dítě neprodleně telefonicky nebo osobně, 

 doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději 
do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely se vydává 
dítěti omluvný list), 

 nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu, 

 v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka 
nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování, 

 dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní 
řád, bezpečnostní předpisy), 



 zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění 
(kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…), 

 bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské 
školy informováni o jeho zdravotních obtížích, 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte, 

 dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními 
zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti, 

 zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně 
zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole a v 
areálu mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou, herní prvky na 
školní zahradě mohou využívat děti pouze v době výchovně 
vzdělávacího procesu, 

 využívání herních prvků na školní zahradě v době, kdy již dítě bylo 
převzato zákonným zástupcem od učitelky mateřské školy, je zakázáno, 

 zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně 

 osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním 
řádem. 

 

12. Práva dítěte 
 
 Dítě má právo: 
 

 aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa 
k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by mohli 
fyzicky nebo psychicky zranit), 

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá 
pravdu, právo na přátelství, na respektování cizího jazyka, barvy pleti, rasy či 
sociální skupiny) 

 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,…), 

 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,…), 

  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,).                                         
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 

13. Pravidla vzájemných vztahů pracovníků školy a 
zákonných zástupců  

 

 Pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném 
styku dodržují zásady kulturního chování.    



 Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle 
svých schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání dětí v 
souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy.  

 Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci 
věcně, bez emocí a nikdy přímo před dětmi. V případě potřeby vyhledají 
pomoc při řešení sporu u vedení školy.  

 Právní předpisy týkající se školské problematiky, výroční zprávy, školní 
vzdělávací program a jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou uloženy v 
kanceláři ředitele školy a zveřejněny na webu školy. Zákonní zástupci i 
pracovníci školy zde do nich mohou nahlédnout nebo si je vypůjčit 
prostřednictvím ředitelky školy nebo jeho zástupce.  

 

14. Bezpečnost v MŠ 
 

 Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu 
dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ. 

 Informace o připravovaných akcích v MŠ i mimo MŠ jsou včas oznamovány na 
nástěnkách v šatnách a na chodbách MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně 
sledovat nástěnky.  

 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický 
pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, 
až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci 
nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě 
písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví 
vedoucí učitelka mateřské školy po konzultaci s ředitelkou školy počet 
pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka 
připadlo nejvýše:  
20 dětí z běžných tříd, nebo 
10 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 
 

Výjimečně může ředitelka školy zvýšit počty dětí uvedené 

 v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 4 dětí, nebo 

 v odstavci 2 písm. b), nejvýše však na 11 dětí. 
 

 Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, 
například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném 
na bezpečnost určí vedoucí učitelka mateřské školy po konzultaci s ředitelkou 
školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve 
výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním 
úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která 
vykonává činnost mateřské školy. 

 Při zajišťování výletů a dalších akcí mimo areál MŠ pro děti určí vedoucí 
učitelka mateřské školy po konzultaci s ředitelkou školy počet pedagogických 
pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí na těchto 
akcích a zajištěno plnění výchovně vzdělávacích cílů této akce, dovolí-li to 
povaha organizované akce a provozní situace v MŠ, zajistí vedoucí učitelka 



mateřské školy po konzultaci s ředitelkou školy pedagogický dozor pro děti, 
které se akce neúčastní. 

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná 
školská a pracovněprávní legislativa. 

 Preventivními opatřeními předcházíme škodám na majetku školy, vedeme děti 
k řádnému zacházení s hračkami a ostatním majetkem MŠ, dětí, učitelů či 
jiných osob – případnou škodu hradí pojišťovna; osoba, která škodu způsobila 
a zákonní zástupci dítěte. 

 V budově a v celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz kouření, a to 
i elektronických cigaret, požívání alkoholu a omamných látek, používání 
nepovolených elektrických spotřebičů. Je zakázáno vodění psů do 
areálu mateřské školy a je zakázáno odkládání osobních věcí 
zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.     

 

15. Pravidla v souvislosti s onemocněním covid-19 a v případě 
vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s výskytem 
infekčního onemocnění od 1.9.2020  

 

 Mateřská škola se řídí protiepidemickými opatřeními uvedenými  u příslušného 
stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdrví – tzv. semafor, případně 
dalšími pravidly v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně 
příslušnou KHS, případně na celostátní úrovní MZd. 

 O zavedených pravidlech informuje ředitelka a vedoucí učitelka  zaměstnance, 
děti a zákonné zástupce, k tomu využije mj. webové stránky školy, e-mail nebo 
telefon. 

 Změna pravidel pro pohyb osob po budově vyplynou z doporučení 
 podle „semaforu“.  O tom bude škola neprodleně informovat na 
webových stránkách a nástěnce pro rodiče 

 Sdílení informací mezi zaměstnanci i zákonnými zástupci  probíhá elektronicky 
nebo telefonicky, případně SMSkou, onemocnění zaměstnance se hlásí 
telefonicky nebo SMSkou ředitelce školy, onemocnění dítěte SMSkou na 
telefonní číslo 725044551 nebo e mailem na : mscernozice@seznam.cz 

 Na zaměstnance i děti a jejich doprovod do MŠ je kladen zvýšený důraz na 
dodržování osobní a respirační hygieny (používání jednorázových kapesníků, 
mytí rukou, případně použití dezinfekce) 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu do budovy 
MŠ 

 Pobyt doprovodu dětí se omezuje na nezbytně nutnou dobu . 

 Škola zvažuje kulturní a sportovní akce tak, aby nedocházelo k vyšší 
koncentraci osob nad nezbytně dlouhou dobu a v době konání vždy vychází 
z aktuální situace dané „semaforem! 

 
 

15.1. Hygienická pravidla a standard úklidu 
 

mailto:mscernozice@seznam.cz


 U hlavního vchodu a ve všech prostorách školy jsou k dispozici prostředky 
k hygieně rukou včetně dezinfekce. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce 
pod tekoucí vodu 20 – 30 s, nebo použije dezinfekci na ruce. 

 V mateřské škole se často, pravidelně větrá. 

 K osušení rukou děti používají látkové ručníky, které si jednou týdně vyměňují, 
zaměstnanci používají papírové ručníky. 

 Úklid a dezinfekce vnitřních prostor se provádí vícekrát denně dle vnitřního 
řádu. 

 Škola je vybavena bezkontakntním teploměrem pro měření teploty dětí i 
zaměstnanců školy s podezřením na výskyt infekčního onemocnění, včetně 
Covid- 19. Mateřská škola disponuje přiměřeným počtem roušek pro případ 
podezření na výskyt covid – 19. 

 Každé dítě má ve své přihrádce v šatně v igelitovém sáčku 1 čistou roušku. 

 

15.2. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

 Povinnost školy je předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně 
covid-19, tzn. že je povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky 
akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé osoby do 
doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo osobě jím pověřené 
k vyzvednutí dítěte 
 

V případě že škola zjistí u dítěte příznaky infekčního onemocnění (zvýšená 
teplota – 37°C a víc-, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 
bolest svalů a kloubů, průjem, ztrátu chuti a čichu apod.):  

 hned u příchodu dítěte do MŠ a bude přítomen zákonný zástupce dítěte, 
nebude   dítě učitelkou ke vzdělání přijato 

 hned u příchodu dítěte do MŠ a nebude přítomen zákonný zástupce 
dítěte, učitelka neprodleně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a 
vyzve jej k neodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ. Pokud tak nelze v co 
nejkratší době učinit, neprodleně bude dítěti poskytnuta rouška, bude 
přesunuto do izolace a zákonný zástupce bude neprodleně telefonicky vyzván 
k vyzvednutí dítěte. Jako izolační místnost slouží po tuto dobu prostor u 
kopírky. V tu dobu je pak zákaz používání všech přilehlých prostor ostatními 
osobami vyjma osoby určené k dohledu nad dítětem, aby se zamezilo riziku 
nákazy. Osoba zodpovědná nad dohledem nad dítěte používá osobní 
ochranné prostředky. Dítě v izolaci i osoba dohlížející nad dítětem používá 
jednorázové papírové ručníky a kapesníky, které vyhazuje do odpadkového 
koše. Po předání dítěte zákonnému zástupci se prostory i povrchy neprodleně 
důkladně vyvětrají, případě ještě vydezinfikují. Lůžkoviny se vymění a 
okamžitě vyperou.  

 Pokud se příznaky vyskytnou a budou patrné v průběhu vzdělávání 
dítěte ve škole, postupuje se jako ve výše uvedeném  případě). 

Škola vždy upozorní zákonného zástupce na nutnost telefonického kontaktu 
ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodně o dalším postupu. 

  
  



15.3. Výskyt onemocnění covid-19 u dítěte nebo zaměstnance školy 
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta sdělí 
škole další pokyny. V případě,  že se o výskytu onemocnění dozví dříve ředitelka, 
informuje příslušnou KHS. 

- V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu 
osob, které byly v rizikovém kontaktu. O něm rozhoduje příslušná KHS. 

- Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích 
v provozu školy stanovených KHS a  případně o způsobu úpravy 
vzdělávání zákonné zástupce dětí ( webové stránky školy a nástěnka) a 
zřizovatele (telefonicky a písemně mailem). 

  
                                                                                                                             

16. Podmínky zacházení s majetkem školy 
 

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

 V případě poškozování majetku školy bude tato záležitost projednána se 
zákonnými zástupci dítěte.  

 Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně 
zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole a v 
areálu mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby 
nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí 
tuto skutečnost pracovníkovi školy.    

 

 17. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě) 
 
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit  
před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky  

 poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

 poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 
 
Právo zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, právo na opravu a  

 výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních   

 údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 
Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové  stránky, 
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem  
zákonných zástupců dětí. 
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez   jejich   
svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).     
Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou 
technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 
 

 18. Postup při řešení úrazu 
 
Kniha úrazů je uložena v budově mateřské školy, v přízemí, vedle třídy mladších dětí 
v místnosti u kopírky. Zodpovídá za ni zdravotník školy. V knize úrazů se evidují 
všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech v mateřské škole, na zahradě 



mateřské školy, nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin 
od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 
 
Zápis do knihy  
Zápis do knihy úrazů provádí: 
učitelka mateřské školy 
zdravotník (např. při pobytu na plavání, lyžařském kurzu) 
 
V knize úrazů se uvede: 

pořadové číslo úrazu, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, 
popis úrazu, 
popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 

           zda a kým byl úraz ošetřen, 
podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, 
další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

 
Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za 
účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 
 
Záznam o úrazu 
Děti MŠ a zaměstnanci školy jsou pojištěni proti úrazu, ztrátě věci či poškození věci 
u pojišťovny Kooperativa (pobočka v HK – ul. S.K. Neumana 454, Hradec Králové 
500 02 ).  

 
V případě úrazu dítěte zákonný zástupce dítěte obdrží osobně od ředitelky školy, 
vedoucí učitelky MŠ či jiného ped. pracovníka školy vyplněný formulář (záznam o 
školním úrazu) a nevyplněný formulář pro lékaře (posudek o bolestném), oba dva 
formuláře odevzdá ošetřujícímu lékaři. Hlášení pojistné události u pojišťovny zařídí 
škola. Lékař formuláře vyplní a po skončení léčby je zákonný zástupce dítěte pošle 
do školy. Škola zajistí doručení vyplněných formulářů na pobočku pojišťovny.  Pokud 
lékař vystaví doklad o poplatku za vyplnění, přiloží se tento doklad k ostatním 
tiskopisům a pojišťovna jej proplatí. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které 
škola pořádá, včetně lyžařského a plaveckého kurzu. 
 
Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy 
úrazů, ve spolupráci s ředitelkou školy, jde-li o:  

 
- úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v mateřské škole, nebo 
- smrtelný úraz, smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které 
způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do jednoho 
roku od vzniku úrazu, na žádost zákonného zástupce dítěte. 
 
Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně základní 
školy. Škola vyhotoví o úrazu, který způsobí nepřítomnost dítěte v mateřské škole 
záznam, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a 
ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení o úrazu 
předá škola zákonnému zástupci dítěte. 
 



Hlášení úrazu 
O každém úrazu je informována ředitelka školy, vedoucí učitelka mateřské školy, 
v případě jejich nepřítomnosti jejich zástupce. O úrazu dítěte podá pedagogický 
pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného 
odkladu informaci zákonnému zástupci dítěte. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 
tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-
li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně                                                                                                                           
příslušnému útvaru Policie České republiky. O úrazu podá ředitelka školy bez 
zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své 
odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dítěte a bez zbytečného odkladu 
podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce. 
 
Zasílání záznamu o úrazu 

 

 Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, 
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zdravotní pojišťovně žáka, 
příslušnému inspektorátu České školní inspekce. 

 Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitelka školy do 5 pracovních dnů po 
podání hlášení zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, příslušnému 
inspektorátu České školní inspekce, místně příslušnému útvaru Policie České 
republiky. 

 
Jak postupovat, stane-li se úraz dítěte  
 
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv 
úraze. Stane-li se úraz, musí zjistit poranění, popřípadě ho konzultovat se 
zdravotníkem školy, neprodleně informovat ředitelku školy nebo jejího zástupce, 
zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři, okamžitě 
telefonicky oznámit skutečnost zákonným zástupcům dítěte, popř. zákonného 
zástupce dítěte požádat o převzetí dítěte do péče, provést zápis do knihy úrazů, 
popř. vyplnit záznam o úrazu.                    

19. Vyřizování stížností 
 
Přijímání stížností 
Stížnosti přijímají: 

o zástupce statutárního orgánu 
o ostatní vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení  

Stížnosti jsou přijímány v písemné podobě (stěžovatel předá stížnost osobně, 
stížnost je doručena jako poštovní zásilka, stížnost je doručena elektronickou poštou) 
nebo v ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se 
stěžovatelem sepsat zápis. Stížnosti eviduje v podacím deníku. Je-li stížnost 
postoupena zástupci statutárního orgánu, vyplní zástupce statutárního orgánu 
evidenční list stížnosti. 
 
Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro 
doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní.   
 

 Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše 
o ní písemný zápis v evidenčním listě stížnosti. 



 Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li toto 
zjistit, stížnost se bez dalšího odkládá. 

 Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako 
ostatní stížnosti. 

 Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel 
odpověď v písemné nebo elektronické podobě. 

 Požádá-li stěžovatel o doklad o podání stížnosti, předá se mu. 

 Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v 
zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí k vyjádření jen opis stížnosti bez 
uvedení jména stěžovatele. 

 Statutární zástupce a příslušný vedoucí zaměstnanec kontroluje plnění 
opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

 V případě postoupení stížnosti podle místní a věcné příslušnosti jiné právnické 
osobě, vyrozumí o tom stěžovatele písemně. 

 Vyřizuje-li stížnost statutární zástupce, veškeré písemnosti související s 
vyřizováním stížností zakládá statutární zástupce do samostatné složky. 
 
Postup při vyřizování stížností 

 

 Všechny body stížnosti musí být objektivně prošetřeny a zjištění musí být 
dokladováno. 

 Ve vyřízení stížnosti se uvede, zda byla stížnost jako celek resp. její jednotlivé 
části důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná. V odůvodnění vyřízení se 
uvede, o jaké skutečnosti příp. právní předpis či vnitřní předpis školy se opírá.  

 U důvodných nebo částečně důvodných stížností je nutno přijmout opatření k 
odstranění zjištěných nedostatků. Opatření přijímá příslušný vedoucí 
zaměstnanec na základě dohody se zástupcem statutárního orgánu. 

 Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k 
doručení. 

 Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může 
požádat ředitele školy, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Postup v tomto 
případě je analogický podle této organizační směrnice. 

 
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
-  podává se řediteli školy, 
-  odvolacím orgánem je krajský úřad. 
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
§ 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
  
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

 podává se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému 
poradci, řediteli školy, zřizovateli, České školní inspekci. 

 Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje 
Českou školní inspekci o přijatých opatřeních. 

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
 
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
-  stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem, 
-  zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu. 



§ 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
§ 24 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
MŠMT ČR č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
 

20.Závěrečná ustanovení 
 

 Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny 
zaměstnance mateřské školy. 

 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a je k nahlédnutí u 
vedoucí učitelky mateřské školy a u ředitelky školy. 

 Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2020 a nabývá 
účinnosti dne 1. 9. 2020. 

 Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného 
dne 28.8.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí učitelka: Bc. Monika Eflerová               Podpis : …........................................ 
 
 
 
 
Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Cabicarová           Podpis : …........................................ 
 
 


