
 
Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace 
 
 
 

          Školní řád mateřské školy 
 
Ředitelka Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí v souladu s § 30 odst. 1 a 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné 
vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy . 
 
 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělání 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a    
    vzdělávání  
 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 
e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního 

vzdělávání, 
g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  
h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 

 
Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 
 
Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 
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 (dále jen „Vyhláška o 
MŠ“) v platném znění.  
 
 
2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání 
Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního 
řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.  
 
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a 
Úmluva o právech dítěte. 
 
Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního 
řádu. 
 



3. Práva zákonných zástupců 
Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen 
„zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  
vzdělávání dětí,  na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského 
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 
 
 
 
4. Povinnosti zákonných zástupců  
Prosíme zákonné zástupce dětí, aby : 
 

a) zajistili, aby dítě docházelo řádně a včas do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání dítěte, 
c) informovali školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a 
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
d) dokládali důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 
e) oznamovali škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích, 
f) ve stanoveném termínu hradili úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 
 
 
 
5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 
a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem 
c) oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte 
d) přihlášku ke stravování 
e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 
 
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí  
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní 
řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (Školský zákon). 
 
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se 
nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno 
zákonným zástupcem. 
  
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují 
školní řád, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 
z důvodu narušování provozu mateřské školy. 
 
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 mateřské školy 
rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.   
 



V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro 
úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může 
ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení 
stanovených úplat. 
 
Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 
republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní 
příslušníci. 
 

Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla 
vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogy 

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy 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. 

  
2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je 
nutno tuto změnu  opět dohodnout s vedením mateřské školy. 

 
3. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po 
jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. 
  
4. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického 
pracovníka školy přímo ve třídě.  
 
5. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými 
zástupci dítěte předají zákonní zástupci vedoucí učitelce mateřské školy. 
 
6. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný 
pedagogický pracovník 
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 
b) informuje telefonicky ředitelku školy, 
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí na 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, má každý právo obrátit se 
na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 
 
Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 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. 
 
7. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu 
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním 
vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy. 
 



8. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod 
dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického 
pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází,  
o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 
 
9. Ředitelka mateřské školy na začátku školního roku svolává třídní schůzku, na které 
jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících 
se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být 
svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména 
z provozních důvodů.  
 
10. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo 
s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě,  
individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných 
zástupců ke vzdělávání dítěte. 
 
11. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou 
činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně 
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 
 
12. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní 
a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom 
v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým 
pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, 
popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně. 
 
13. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při 
vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby 
nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu (nejméně 1 den) telefonickou formou 
nebo osobně mateřské škole.  
 
14. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu 
účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce 
mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. 
Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky. 
 
15. Zákonní zástupci dítěte informují  mateřskou školu o každé změně zdravotní 
způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, 
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 
 
16. Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky 
stanovené ve Směrnici o úplatě v MŠ. 
 
17. Při pobytu v mateřské škole prosíme  zákonné zástupce dětí, aby: 

a) dodržovali stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim 
mateřské školy, 

b) se řídili školním řádem mateřské školy, 
c) dodržovali  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. 

 
 
 



Provoz a vnitřní režim  
 
1.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 
od 6:30 do 16:00 hodin na pracovišti Liberecká – po domluvě se zákonným zástupcem 
z důvodu dojíždění do zaměstnání může přijmout  učitelka dítě i dříve.   
Od 6,00 do 16,00 hodin je otevřena MŠ Studánka U Školy. 
Rodiče jsou povinni dostavit se do MŠ pro své dítě do 15,45 hodin. Poté musí 
pedagogové uklidit hračky a pomůcky, zkontrolovat uzavření oken a zkontrolovat 
toalety. 
 
V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 
stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, 
předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického 
personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy 
zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 
 
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem  
omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či 
technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 
Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na 
přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu 
rozhodne. 
 
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 věkových skupinách, přičemž do jedné třídy 
mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 
  

Den v mateřské škole  
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá 
v  základním denním režimu, který se podřizuje potřebám dítěte.  

 

 

Příchod dětí, volné hry 

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi 

pozdravem. Ditě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si 

činnost, která ho zajímá a uspokojuje. Denně vždy učitelka připraví několik center 

včetně badatelských koutků. V 7,50 hodin odchází nejstarší děti do Školičky, 

nejprve si uklidí v centru, ve kterém si hrály. 

Ostatním dětem paní učitelky nabídnou další činnosti a děti odchází podle 

momentální nálady s učitelkou, kterou si vyberou do tělocvičny, do tvořivé třídy, 

nebo mohou zůstat v herně a pokračovat v rozehrané hře. Pokud lze hry ukončit 

v 8,15 ( někdy mají děti nádherné stavby, nebo ještě hru v hracích centrech 

nedohrály, tak učitelka reaguje a nechá děti dohrát), uklidíme, následuje cvičení 

s prvky zdravotní výchovy, pohybová hra – pokud počasí dovolí, tak vždy venku, 

nebo alespoň s otevřenými okny. 

 

 

 

 

Svačinka 



Kolem půl deváté mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným 

způsobem vezmou, co je připraveno na servírovacím stolku (tácek, jídlo a hrníček 

s pitím). Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti, přidávat si nápoj podle 

výběru, vždy je kromě teplého nápoje připravená voda, či studené mléko. Doba 

svačiny je do 30 minut, což umožňuje jíst postupně (část dětí svačí, část může 

pracovat na nabízených činnostech nebo dokončit, co ještě nestihly). 

 

Motivační kruh 

Po svačině si vždy v pondělí sedneme do kruhu, paní učitelky připraví dramatickou 

scénku se skřítkem  Javorníčkem – symbol naší školky , jedna paní učitelka se 

oblékne do kostýmu k danému tématu týdne. např.  

Téma týdne –S Javorníčkem u sadaře : 

 
 paní učitelka je převlečená za sadaře a povídá si nejprve s Javorníčkem , co to 

sadař je. Postupně se přidávají děti. Po úvodní motivaci učitelky dětem nabídnou 

činnosti : kdo půjde se mnou uvařit jablečný kompot, do půjde namalovat jablíčko, 

kdo se chce naučit písničku o jablíčku, kdo si půjde hrát na „kompot“. Děti si 

vyberou činnost a učitelku. Celý týden se zabýváme jedním tématem, děti se 

postupně vystřídají ve všech skupinkách, téma ovoce se prolíná celé dny. Ráno 

mají děti otevřené centrum –sušírna ovoce –krájí jablka na křížaly, centrum 

kuchyň – připravují jablka na štrúdl, centrum zdravé výživy- připravují ovoce na 

svačinu, na zahradě sbírají jablka, na vycházkách hledají ovocné stromy, mačkají 

papírové koule – jablíčka apod.- všechny nabídky jsou v týdenních tematických 

plánech. 

 

 

Činnosti na dané téma 

Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností podporujeme: 

-samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu 

-aktivní účast v ranním kruhu 

-tvořivost a myšlení 

-zájmy dětí 

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti 

možnost zažít úspěch. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, 

neúčastnit se společných činností. Děti mají možnost pracovat ve skupinách i 

individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte. Zde se seznamujeme se všemi 

oblastmi poznání. 

 



 

Hodnotící kruh 

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, ale už pouze skupinky dětí, kde 

mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, co se naučily, s kým 

spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem 

venku nebo před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého 

vyjadřování, posiluje sociální vztahy. 

Pobyt venku 

Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady 

školy slouží k tělovýchovným i námětovým hrám, k poznávání přírody. Vycházky 

bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy, obce, 

kam chodí nakupovat, sportovat. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům 

ekologické výchovy. Děti se učí přírodu chránit. 

                             
 

                              
 

Hygiena, oběd 

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a 

kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich 

možnostem (např. starší děti se mimo nalévání polévky obsluhují zcela samy, 

mladším dětem rozdává jídlo učitelka). Každé dítě má možnost jíst svým tempem. 

Děti nedokrmujeme a to ani v případě, že se dítě loudá, pouze pokud si samo dítě 

řekne, že chce pomoci. Do jídla děti nenutíme. 

 

Odpolední odpočinek 

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, 

odreagování od denních činností. Ukládají se do postýlek, kde mohou mít svou 

oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si děti 

chtějí „o něčem‘ povídat. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku. Všechny děti 

odpočívají zhruba hodinu, pak dětem, které nespí, jsou nabízené tiché činnosti 

(kreslení, prohlížení knížek, s dodržováním pravidla „hraj si tak, abys nerušil 

kamarády“).Do spaní nikoho nenutíme! 

 

 

 

https://studanka.jablonnevp.cz/images/gallery/2020-06%20Ferda%20Mravenec/IMG_6966.jpg
https://studanka.jablonnevp.cz/images/gallery/2020-06%20Ferda%20Mravenec/IMG_6972.jpg
https://studanka.jablonnevp.cz/images/gallery/2020-06%20Ferda%20Mravenec/IMG_6973.jpg
https://studanka.jablonnevp.cz/images/gallery/2020-06%20Ferda%20Mravenec/IMG_6954.jpg


Odpolední činnosti do odchodu dětí domů 

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru. 

 
         
 
2. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 
 
 
Děti se přijímají v době od 6:30  do 8:30. Poté se MŠ až do 11:45 z bezpečnostních 
důvodů uzamyká . odemyká se od 11,45-12,15 hodin a potom až po  14.00 hodině. Po 
předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době  a použít zvonek. 
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 
od 6:30 do 16:00 hodin na pracovišti Liberecká – po domluvě se zákonným zástupcem 
z důvodu dojíždění do zaměstnání může přijmout  učitelka dítě i dříve.   
Od 6,00 do 16,00 hodin je otevřena MŠ Studánka U Školy. 
Rodiče jsou povinni dostavit se do MŠ pro své dítě do 15,45 hodin. Poté musí 
pedagogové uklidit hračky a pomůcky, zkontrolovat uzavření oken a zkontrolovat 
toalety. 
 
 
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených 
tašek. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. 
 
Prosíme rodiče, aby své děti  přiváděli  až ke třídě, osobně je předali pracovnici a  
případně ji informovali o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do 
předání učitelce.  
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné,  
a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu  
b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené 
c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy  
d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách chodby  
 
Děti, které chodí po oběde, si vyzvedávají rodiče mezi 11,45 - 12:15 . 
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:00 a 16:00. V případě, že si rodiče  dítěte 
s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, 
oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. 
 
Dítě může chodit do MŠ na celý den nebo jen na 4 hodiny. Děti přicházejí do MŠ do 
8:15 hod., po dohodě kdykoli během dne.. 
 
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 
a) osobně ve třídě učitelce 
b) telefonicky na čísle: 487 762 320 – Liberecká 
                                     487 762 103 – U Školy  
 
Obědy je možné odhlásit do 7:45 hodin. 
 Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a 
odnést ve vlastních nádobách ve 12:15 (platí pouze v první den nepřítomnosti).  
 
Za příznivého počasí tráví děti část dopoledne venku.  
Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo 
teplota pod – 10°C. V tom případě děti využívají na volný pohyb tělocvičnu v MŠ, eko-



třídu – pracovní listy s nejstaršími děti, hernu a jídelnu v přízemí- volné hry, 
dramatizace, výtvarné a pracovní činnosti. 
 
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze 
školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových 
představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.  
 
 
 
 
 
 
 
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
 
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. 
 
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka 
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického 
pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy. 
 
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. 
 
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud 
má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že 
dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte 
ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 
 
Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od 
zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé 
a může být v kolektivu ostatních dětí.   
V ostatních otázkách BOZP se škola řídí směrnicí k BOZP.  
 
 
 
 
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.  V rámci 
školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím 
věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány 
s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, 
televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného 
chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
 
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 
pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi v 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, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 
pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
Zacházení s majetkem mateřské školy 
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, 
aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu 
potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 
 
Zákonní zástupci mohou kdykoli vstoupit do třídy, mohou se podílet na programu a na 
výchovně vzdělávacím procesu, mohou se zúčastnit akcí mateřské školy. 
 
 
 
 
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy prosíme zákonné zástupce, aby  se 
chovali tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho 
poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 
 
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, 
nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. 
Každý z pracovníků školy, který  otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během 
provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné  dveře hlavního vchodu i všech únikových 
východů. 
 
Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, 
používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců 
na místa, která k tomu nejsou určena.     
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Bc.Bohumila Šimonová 
                                                                                                       ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 


