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1.Základní ustanovení
Řád Mateřské školy Mstišov (dále jen MŠ) upravuje organizaci,provoz,partnerské vztahy a zejména
práva a povinnosti všech zainteresovaných ( dětí,rodičů,zaměstnanců)
Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn,zejména ze:
✓ Zákona 561/2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ,ve znění pozdějších předpisů
✓ Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

2.Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných
2.1.Práva a povinnosti obecně:
Práva všeobecně vycházejí z ,práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.Předpokladem
povinností je respektování zákonů a vyhlášek o předškolních zařízeních MŠ zaměřených na výchovně
vzdělávací činnost školy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,pokud jsou v souladu s právy
dítěte.
2.2.Děti:
a) Mezi práva dítěte v MŠ patří:
✓ Dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem a školním vzdělávacím programem v bezpečném prostředí
✓ Individuálně integrované dítě má právo na vytvoření podmínek odpovídajících jeho
individuálním vzdělávacím potřebám
✓ Dítě má právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
✓ Dítě má právo na poskytování školských služeb (školní stravování)
✓ Dítě, které je občanem EU, nebo dítě které je příslušníkem občana EU, má právo na přístup
k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.
✓ Dítě, které je cizincem ze třetích států (není občan EU), má právo k předškolnímu vzdělávání
a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud
má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou
požívajícími doplňkové ochrany, žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou
požívající dočasné ochrany
2.3.Rodiče:
Práva a povinnosti zákonných zástupců rodičů se řídí § 21 a § 22 zákona č.561/2004 Sb., školského
zákona v platném znění.
a)Práva rodičů:
✓ Rodiče,opatrovníci nebo osvojitelé (dále jen zákonní zástupci) mají právo být informováni o
průběhu vzdělávání dětí,spolupracovat při tvorbě vzdělávacího programu výchovy ke
zdravému životnímu stylu a k environmentální výchově.
✓ Vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.
✓ Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací ,týkajících se osobního a rodinného
života.
✓ Po nástupu dítěte do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim.
✓ Informovat se o chování dítěte v MŠ ,domluvit si schůzku s učitelkou v domluveném
termínu,v naléhavém případě promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě.
✓ Účastnit se akcí pořádaných MŠ
✓ Kontakt a konzultace s ředitelkou školy jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě a
ředitelně MŠ.
✓ Stížnosti,výhrady, připomínky k práci MŠ mohou rodiče podávat u ředitelky školy,která je
v zákonné době vyřídí,nebo postoupí nadřízeným orgánům.

b) Povinnosti rodičů:
✓ Seznámit se a respektovat Školní řád a dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce.
✓ V zájmu spolupráce a zajištění péče a součinnosti školy s rodinou sledovat pravidelně hlavní
nástěnku v šatně,případně webové stránky školy.
✓ Vhodným oblečením a obutím umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě ,ale i při
pobytu venku ( v létě pokrývka hlavy,v zimě rukavice……)Oblečení i obuv musí být
podepsané a uložené na místě tomu určeném.
✓ Informovat školu a upozornit učitelku na změnu zdravotních způsobilosti,o zdravotních
obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte.U dětí zdravotně znevýhodněných neprodleně odevzdat veškeré kopie
lékařské zprávy,které informují o aktuálním zdravotním stavu dítěte.Při nedodržení těchto
podmínek,tedy porušování školního řádu,bude ukončena docházka do mateřské školy.
✓ Je nutné omluvit telefonicky nebo osobně každou nepřítomnost dítěte v MŠ. Dlouhodobě
neomluvené dítě může být vyloučeno z mateřské školy.
✓ Předem známou nepřítomnost,pozdní příchod nebo dřívější odchod oznámit pedagogickému
pracovníkovi mateřské školy.
✓ K zamezení šíření nákaz s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do MŠ dítě
s počínajícími příznaky nemoci nebo děti nedoléčené.Pokud se v době přítomnosti dítěte
v mateřské škole prokáže ,že není v pořádku,bude zákonný zástupce telefonicky
vyrozuměn,aby si své dítě vyzvednul a navštívil lékaře.
✓ Za zdravotní stav dítěte zodpovídá zákonný zástupce!
✓ Zúčastnit se po vyzvání ředitelkou školy osobně k projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání dítěte.Pokud zákonný zástupce nespolupracuji se školou,může jej ředitel školy
vyzvat,aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka §22
odst.3 písm.b) školského zákona)-této výzvě je zástupce povinen vyhovět.
✓ Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba je povinna se zúčastnit třídních schůzek a
spolupracovat s MŠ. Jakákoliv rozhodnutí těchto schůzek jsou pro všechny odpovědné
zástupce závazná!
✓ Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za vzdělávání a stravné nejpozději do 15.dne
v daném měsíci.Forma obálkové metody
✓ Zákonní zástupci nevstupují do třídy během stravování ,jak z důvodu hygienických tak
společenských.

2.4.Pedagogové a zaměstnanci školy:
a)Práva pedagoga:
✓ Má právo na zdvořilé zacházení ze strany rodičů a důstojné prostředí,ve kterém vykonává
svoji práci.
✓ Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy.
✓ Vyjadřovat svůj názor a připomínky k výchovně vzdělávacímu programu.
b)Povinnosti pedagoga
✓ Znát dobře školní vzdělávací program a dokumenty školy
✓ Podílet se na tvorbě ŠVP a realizaci prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.
✓ Odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným
způsobem.
✓ Vytvářet funkční informační systém směrem k rodičům a veřejnosti
✓ Vytvářet vzorce chování ,které mohou děti napodobovat a jež vedou k příznivému
klimatu ve třídě i pěkným vztahům s rodiči a spolupracovníky.
✓ Celoživotně se vzdělávat

2.5.Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole
✓ Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
✓ Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
✓ Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne
výzvy.
✓ Děti plnící povinnou předškolní docházku mají v mateřské škole veden tzv. ,,omluvný list,, ,
kam mají zákonní zástupci povinnost nepřítomnost dítěte písemně omluvit
Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
a) telefonicky na tel. - 417538045
b) osobně učitelce, ředitelce
✓ Učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené
omluvené absence informuje učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.
Vzniklou situaci nadále řeší individuálně ze zákonnými zástupci dětí
✓ Neomluvenou absenci dítěte s povinnou předškolní docházkou řeší ředitel školy pohovorem,
na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel
školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(§ 34a odst. 4).
2.6.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 (§ 34a odst. 2).
✓ Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se
přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).
✓ Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává 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 formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4
hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven od 8 hodin. (§ 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. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
2.7.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).
Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte,
není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního
vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno
individuálním způsobem.
✓ 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)
✓ Ředitel 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.
✓ Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
✓ způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)
✓ termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se uskuteční druhé úterý v měsíci
listopadu, jako náhradní termín se stanovuje první úterý v měsíci prosinci)
✓ Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).
✓ Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte
nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b 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).

3.Provoz a vnitřní řád školy
3.1.Režim dne:
Provozní doba 6:00 – 16:00
6.00-8.00

příchod dětí do MŠ,probíhání volných spontánních zájmových
aktivit dětí

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem,zaměřené
především na hru a řídicí činnost.
Řízené činnosti a aktivity,zaměřené na výchovu a vzdělávání
dětí,na jejich citový,rozumový a tělesný rozvoj,prováděné
podle ŠVP
Téma roku : „ PŘÍRODA JE OTEVŘENÁ KNIHA,POJĎME SI V NÍ
ČÍST,UČIT SE Z NÍ A POZNÁVAT“

8.00-9.45

8:30 - 9:00

Přesnídávka

9:00 – 9:30

Vzdělávací aktivity řízené pedagogickými pracovníky v souladu s ŠVP

9.30-11.30

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají volné i řízené činnosti a aktivity,zaměřené na
výchovu a vzdělávání ,na citový,rozumový a tělesný rozvoj dětí,s důrazem na
pohybové aktivity dětí,seznamování s přírodou,přírodními jevy a okolním světem

11.30-12.15

Oběd-stravování dětí, ústní hygiena

12.15-14.00

Polední klid-spánek a odpočinek dětí.
Děti předškolního věku po vyslechnutí čteného příběhu a krátkém odpočinku
( v případě, že neusnou) odcházejí do třídy, kde se věnují předškolní průpravě
Individuálně práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00-14:30

Hygiena + odpolední svačina

14.30-16.00

volné činnosti dětí, zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové
aktivity,v případě pěkného počasí-pobyt na zahradě školy.
Odchod dětí domů.

3.2.Podímnky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole:
✓ Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz MŠ je od 6:00 hod do
16:00 hod.
✓ Režim dne je pružný, stanovený režim může být pozměněn v případě,že to vyplývá z ŠVP
PV,v případě výletů,exkurzí,divadelních představeních ,besídek a podobných akcí.

✓ V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem omezit
nebo přerušit provoz.Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným
zástupcům nejméně dva měsíce předem. Dále zákonné zástupce dětí informuje o možnostech
a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské
školy působících na území našeho města (ust.§ 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. S touto možností zákonné zástupce
informuje i v době uzavření během vánočních svátků.
✓ Provoz mateřské koly lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušit i
v jiném období než je uvedeno výše.Za závažné důvody se považují organizační a 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 se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
✓ Mateřská škola může organizovat školní výlety a další související akce s výchovně vzdělávací
činností školy.O uskutečnění těchto akcí,výletů informuje mateřská školy zákonné zástupce
dětí nejméně týden před jejich zahájením.
✓
3.3.Přivádění a vyzvedávání dětí:
✓ Rodiče mohou děti přivádět děti od 6:00 do 8:00 hodin.Škola je monitorována kamerovým
zabezpečením.Po předchozí domluvě je možné výjimečně přivést dítě i během
dopoledne,pokud tím není narušen výchovně vzdělávací proces třídy.
✓ Nejpozději do 8 :00 hod je nutné oznámit nepřítomnost ,aby mohlo být odhlášené ze
stravování. Jídlo je zakázané vynášet z mateřské školy, je vždy určeno k okamžité spotřebě.
✓ Zákonní zástupci předávají dítě po jeho převlečení pedagogickému pracovníkovi mateřské
školy a informují ho o zdravotním stavu dítěte.Zákonní zástupci zodpovídají za děti až do
předání učitelce,nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny
s tím,že dítě dojde do třídy již samo.
✓ Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný
zástupce dítěte přejímajícího pracovníka i o případných menších zdravotních obtížích,které by
mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
✓ Zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávaní od pedagogického pracovníka
mateřské školy přímo ve třídě ,na zahradě nebo v jídelně.
✓ Zákonní zástupci zodpovídají za obsah věcí svého dítěte v mateřské škole.
✓ Děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi písemně pověřené.
V písemném pověření daného školního roku je uvedeno jméno,příjmení a údaje,průkazně
potvrzující totožnost této pověřené osoby.Bez písemného pověření nebude dítě vydáno
nikomu jinému než rodiči
Doporučená doba pro vyzvedávání dětí:
o Odchod dětí po obědě je od 12:15 – 12:30
o Odchod po odpolední svačině od 14:30
✓ Po dohodě s učitelkou lze dítě mimořádně vyzvednou i v jiném čase
✓ Rodiče nebo jimi pověřené osoby,které nestačí vyzvednout dítě do 16:00 jsou povinni oznámit
na tel čísle MŠ důvod zpoždění a přepokládaný čas vyzvednutí dítěte (tel: 417538045)
✓ Nevyzvedne-li si zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě do doby ukončení provozu MŠ a
nebudou-li zákonní zástupci opakovaně k zastižení na telefonu,bude pedagogický pracovník
postupovat podle doporučení 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 bude kontaktovat Městskou policii.
3.4.Způsob omlouvání dětí:
Rodiče mohou nepřítomnost dítěte omluvit:
✓ Den předem
✓ Telefonicky na tel.417538045
✓ Osobně v MŠ

4.Příjímání dětí do MŠ a ukončení docházky
4.1.Přijímání dětí
✓ Dítě se přijímá na základě podané Žádosti o přijetí u ředitelky školy,která rozhoduje o přijetí
dítěte ve správním řízení.
✓ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají podle § 34 ,odst.4 zákona 561/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů děti v posledním roce před zahájením školní docházky a dále
děti dle kritérií stanovených ředitelkou školy zpravidla ve věku od dvou do šesti let způsobilé
plnit požadavky RVP PV a ŠVP PV.
✓ O zařazení dítěte se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním rozhoduje ředitelka
na základě žádosti zákonného zástupce,vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické
poradny či speciálně pedagogického centra.Zařazení dítěte je možné pouze v případě,že to
umožňují provozní,organizační a personální podmínky školy.
✓ Mateřská školy může přijmout pouze dítě,které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním podle § 50 zákona č.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví,ve znění pozdějších
předpisů.
✓ Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku na uvolněné místo.
4.2.Ukončení docházky
✓ Ředitelka MŠ může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do MŠ,po předchozím písemném
upozornění zákonného zástupce,jestliže:
a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než
2 týdny
b)zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ
c)ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné nebo úplatu předškolní vzdělávání
ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady.
e)docházku lze ukončit i na vlastní žádost rodičů.
f)Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do základní školy.
Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný povinen předat řediteli mateřské školy
nejpozději do 31.5. příslušného školního roku Rozhodnutí ředitele školy o odkladu.V případě,že tak
neučiní,nemůže již mateřskou školu navštěvovat.

5.Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
✓ Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice,a to od doby převzetí
od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
✓ Rodič předává a vyzvedává své dítě u učitelkyň třídě,jídelně či zahradě.Odpovědný zástupce
je povinen dítě osobně tz. prokazatelně verbálním způsobem předat pedagogickému
pracovníkovi MŠ.
✓ Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ i jinou osobou,případně i nezletilé
dítě,ale vždy písemně na formuláři ,,Zmocnění“.Žádné osobní ani telefonické vzkazy
neopravňují učitelku v vydání dítěte.
✓ Děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními pravidly jak se chovat v prostorách MŠ,při
pobytu na školní zahradě a mimo objekt školy.
✓ V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte,v případě potřeby
zavolá lékařskou pomoc,zajistí převoz zraněného do zdravotního zařízení.Rodiče jsou
vyrozuměni bezodkladně.Učitelky jsou též povinny bezodkladně informovat
ředitelku.Školním úrazem je úraz,který se stal dětem při výchovně vzdělávací činnosti
v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ bez účasti zákonných zástupců.Školním
úrazem není úraz ,který se dětem stane při cestě do školy a zpět.Děti jsou povinny dodržovat

bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí,herních prvků na zahradě
školy,dále neběhat mezi stolky,neházet míči ve třídě,bez dozoru dospělého nedělat kotouly,ze
žebřin skákat pouze z určené výšky a pouze na žíněnku.
✓ V případě konání akcí a pořádané za přítomnosti rodičů či jiného zákonného zástupce,přebírají
zákonní zástupci zcela odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví dítěte po celou dobu akce.
V průběhu konání akce jsou všichni povinni dodržovat pravidla bezpečnosti,provozní řád a
provozní řád zahrady.
✓ V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
Ochrana zdraví:
✓ Do mateřské školy mohou rodiče přivádět pouze děti zdravé,které nemají žádné příznaky
nemoci či infekce.Trvalý kašel,průjem,zvracení-to jsou příznaky nemoci i když nemá dítě
teplotu.
✓ Zákonní zástupci mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě
onemocnění.Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro
ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení §35 odst. 1 písm.b ,školského
zákona.
✓ Projeví-li se v průběhu dne v MŠ u dítěte známky onemocnění,vyrozumí učitelka některého
z rodičů a požaduje jeho vyzvednutí,jelikož MŠ nemá možnost organizačně ani provozně
zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu.
✓ Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník ,pokud má při
přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření,že dítě není
zdravé,požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání
formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
✓ Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.Výjimkou je pravidelně užívaný lék,který
neléčí akutní onemocnění.V tomto případě je nutné přinést o zdravotním stavu dítěte a
zákonní zástupci podají písemnou žádost ředitelce školy včetně podrobných informacích o
nezbytném postupu při jejich podávání.V ostatních případech nebudou dětem jakékoliv léky
podávány.
✓ Patřičnou bezpečnost v početném kolektivu nelze zaručit také dětem zraněným ,např. se
zlomeninami končetin apod. a proto tyto děti také nemohou do MŠ docházet.
✓ V zájmu ochrany zdraví všech dětí navštěvujících MŠ je zákonný zástupce dítěte povinen
nahlásit ředitelce školy,případně učitelce okamžitě jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění
v rodině( neštovice,žloutenky,mononukleóza,salmonelosa aj.)Po vyléčení infekčního
onemocnění předloží rodiče potvrzení od lékaře,které zaručí plné zdraví dítěte.
✓ Při výskytu infekčního onemocnění (včetně pedikulózy - vši dětské)jsou neprodleně
informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci.Zbavit děti vší je
povinností rodičů,nikoliv pedagogických pracovníků.

6.Ochrana majetku školy
✓ Pedagogičtí i ostatní zaměstnanci školy zajišťují,aby po dobu vzdělávání při pobytu dítěte
v mateřské škole děti zacházely šetrně s majetkem ,učebními pomůckami,hračkami a dalšími
vzdělávacími potřebami.
✓ Děti zacházejí s majetkem pod dohledem pedagogických pracovníků tak, aby nedocházelo
k jeho poškozování
✓ Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak aby
nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě,že zjistí jeho poškození,nahlásí tuto
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

7.Ostatní
Zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ.Z
bezpečnostních důvodů není povoleno,aby si dítě,případně sourozenec ,při příchodu do MŠ a při
jeho odchodu z MŠ,hrálo dále v zahradním areálu,využívalo herní prvky a podobně.
✓ Do školky je přísný zákaz nošení domácích výrobků k oslavě narozenin.(Dorty,koláče)
Pokud rodiče chtějí přinést nějaké občerstvení musí být výrobek balený nebo z cukrárny
s účtenkou.
✓ Do školky je zakázáno nosit ostré a nebezpečné věci a hračky(nože ,špendlíky,hračky ve tvary
zbraní ad.)
✓ Do areálu školky je zakázáno vodit psy
✓ V všech prostorách školy je zakázán kouření včetně používání elektronických cigaret

8.Ocharana osobních údajů
✓ Za ochranu osobních údajů dle nařízení EU odpovídá ředitel školy
✓ Nápomocnou osobou ředitele při práci s osobními údaji je pověřenec na ochranu
osobních údajů.
✓ Pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení,
pro plnění svých úkolů nesmí být nijak postihován za nezávislý způsob výkonu
povinností
✓ pověřenec nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR ,právní soulad v oblasti
ochrany dat je odpovědností ředitele školy.
Ochrana osobnosti ve škole
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje,
informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, 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 žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační
materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.

9.Závěrečná ustanovení
Řád mateřské školy je závazný pro všechny rodiče,pověřené zástupce,děti,pedagogické i
nepedagogické pracovníky školy. Škola má povinnost prokazatelně informovat zákonné zástupce o
jeho vydání.
Školní řád může být doplněn během školního roku o dodatky.
Tento školní řád nahrazuje Školní řád mateřské školy z 1.9.2017 a nabývá platnosti dnem 25.5.2018.
Mstišov 25.5.2018

Skokánková Markéta
Ředitelka MŠ Mstišov

