
Základní škola a Mateřská škola Loukovec, 

Loukovec 90, 294 11 Loukov 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování 
předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací 
program  
 

1.1. Mateřská škola má v rámci předškolní výchovy a vzdělávání 

 podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 

 podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 

 podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte 

 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 

 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do 

základního vzdělávání 

 poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole 
 

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu 

mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst1školského 

zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními vyhlášky 

č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění 

 

2. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců ve 
škole, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci  
 

2.1. Dítě má právo 

 na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech schopností a dovedností 

 na svobodu projevu, užívat vlastní kulturu, jazyk, náboženství 

 volnost pohybu a hru – má právo užívat celý prostor třídy, herny, zahrady i 

veškeré vybavení, pokud dodrží dohodnutá pravidla o bezpečném chování, 

která si vytváří společně se zaměstnanci ve třídě, všichni dbají na jejich 

dodržování 

 být chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání, je respektováno 

jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život 

 na zvláštní péči a výchovu v případě potřeby 

 vytvoření podmínek pro individuálně integrované dítě odpovídající in 

individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucího k jeho všestrannému 



rozvoji 

 

2.2. Dítě má povinnost 

 dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ  

 dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy  

 šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami  

 
2.3. Zákonní zástupci (rodiče) mají právo: 

 vyjadřovat svůj názor a podílet se návrhy a připomínkami k provozu školy, ke 

školnímu řádu, programu školy a dalším materiálům, které jsou součástí 

programu školy 

 na svobodný přístup k informacím o průběhu a výsledcích předškolního 

vzdělávání jejich dětí 

 kdykoliv hovořit s učitelkami (je-li zajištěna bezpečnost dětí), domluvit si 

individuální konzultaci týkající se výchovných cílů, rozvoje dítěte, případně o 

dalších postupech ve vzdělávání, mají právo vidět diagnostické záznamy 

svých dětí 

 na diskrétnost informací o jejich osobním a rodinném životě 

 být informováni formou informačních vývěsek v šatně dětí, a na schůzkách 
 

2.4. Zákonní zástupci (rodiče) mají za povinnost: 

 osobně se na vyzvání učitelky nebo ředitelky školy zúčastnit projednání 

závažných otázek, týkajících se vzdělávání, výchovných problémů dítěte či 

jinak závažných porušení školního řádu ze strany dítěte nebo rodiče 

 sledovat a řídit se informacemi uveřejněnými na nástěnce v šatně dětí 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích, 

infekčních onemocněních nebo jinak závažných skutečnostech dítěte, které by 

mohly ovlivnit průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí 

 oznámit škole změny údajů o dítěti či rodičích (změna bydliště, telefonu, zdr. 

poj., zaměstnavatele, atd.) 

 omlouvat včas nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky nejpozději do 7.00 

hod 

 řádně a včas uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování dítěte 

 nést odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do školy nebezpečné předměty 

 (zejména šperky a jiné cenné předměty, přívěsky, nebezpečné nebo drahé 

hračky) 

 respektovat a řídit se závaznými materiály školy (školní řád, ŠVP, provozní 

řády MŠ a ŠJ) 

 v případě poškození majetku dítětem projednat s učitelkou nebo ředitelkou 

školy opravu nebo náhradu vzniklé škody 
 

2.5. Pedagogický pracovník (učitelka): 

 přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte 

 má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů i ostatních zaměstnanců školy, 

na důstojné pracovní prostředí 

 má právo nepřijmout do školy dítě zjevně nachlazené či s jiným infekčním 

onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí 



 rozhoduje o metodách a postupech směřujících k naplnění výchovných a 

vzdělávacích cílů školy 

 je povinen odpovídat rodičům na jejich dotazy a připomínky vhodným 

způsobem 
3. Zápis a způsob přijímání dětí do mateřské školy  

 

 žádosti a přihlášky pro přijetí dětí se podávají osobně v mateřské škole 

 do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, dále s menší tělesnou vadou, které 

zvládnou pobyt venku 

 do mateřské školy se v případě volných míst přijímají také děti na nepravidelnou 

docházku (tj. před dovršením tří let věku dítěte na libovolných pět dnů v měsíci, 

po dovršení věku tří let dítěte na čtyři hodiny denně nebo pět dnů v měsíci) 

 na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 

č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění 
 

      3.1. Kritéria pro přijetí do mateřské školy: ( směrnice ředitelky 

školy č.j. 435/2014) 

 věk dítěte - přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad 

povinné školní docházky nebo je v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky. 

 děti zaměstnance školy – přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců 

školy 

 bydliště dítěte - přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na 

Loukovci, starší tří let 

 do MŠ jsou přijímány děti z jiných obcí starší tří let od nejstaršího po 

nejmladší 

 očkování – podmínkou pro přijetí do mateřské školy je řádně očkované 

dítě s potvrzením od lékaře 
 

      3.2. Ukončení vzdělávání v MŠ:  
Ředitelka může po předchozím upozornění, které písemně oznámí 

zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení  předškolního vzdělávání 

jestliže: 

 

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního 

vzdělávání po dobu delší než dva týdny 

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 

MŠ - např.: 

 z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného 

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské 

poradenské zařízení 

 dítě nezvládne adaptační program 

 

4. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců  



 

 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 

 cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu 

vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 

republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 

90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé 

o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany 

 

 

5. Evidence dítěte   
 

 po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční 

list dítěte a Evidenční list strávníka.  

 zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního 

listu ošetřující lékař dítěte.  

 zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v 

evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon…….).  

 informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro 

vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu 

uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

 

6.  Způsob adaptace nově příchozích dětí  
 

 děti, které byly do mateřské školy přijaty, by ji měly zvláště v době adaptace 

pravidelně navštěvovat. Společně s rodiči je učitelky povzbuzují a nechávají 

dostatečný časový prostor k zapojení do kolektivu. 

 způsob adaptace probíhá podle individuálních potřeb dítěte 

 rodiče mají možnost dát své dítě v prvních dnech do mateřské škole pouze na 

smluvenou část dne (např. do svačiny apod.) a postupně tuto dobu prodlužovat 

 do mateřské školy si děti mohou přinést svou oblíbenou plyšovou hračku 

(podepsanou) 

 

7.  Provoz školy, scházení a rozcházení dětí  
 

 provoz mateřské školy je od 6.15 do 15.30 hodin. 

 přijímání a rozcházení dětí se řídí potřebami rodičů (po předchozí domluvě) 

 provoz mateřské školy bývá přerušen či omezen v měsíci červenci a srpnu 

 dále pak může být provoz přerušen v době prázdnin základní školy Loukovec, 

z ekonomicko-provozních důvodů nedosáhne-li se počtu devíti závazně 

přihlášených dětí. Případné uzavření bude včas oznámeno na základě 

předběžného zjišťování formou písemných přihlášek. 

 rozsah omezení a přerušení uzavření mateřské školy stanoví ředitelka školy po 

dohodě se zřizovatelem 
 



8. Přijímání a předávání dětí  
 

 děti budou přijímány při vstupu do třídy po jejich převlečení v šatně, kde jej 

předávají rodiče, nebo osoba s plnou mocí podepsanou oběma rodiči 

 odpoledne předávají učitelky dítě opět rodičům, nebo osobě s plnou mocí 

podepsanou oběma rodiči 

 děti nejsou předávány cizím osobám bez plné moci 

 v případě úrazu na školním pozemku po převzetí rodiči, již nenesou učitelky 

odpovědnost 

 v případě nepředání dítěte rodiči učitelce při vchodu do třídy, nenese učitelka za 

dítě odpovědnost – rodiče nesmí posílat děti do mateřské školy samotné. 

 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný 

pedagogický pracovník:  

o a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,  

o b) informuje telefonicky ředitelku školy,  

o 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, má každý právo obrátit se na 

policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.  

 

9. Docházka a omlouvání dětí  
 

 docházka dítěte se řídí dohodou mezi mateřskou školou a rodiči 

 děti přihlášené do mateřské školy na nepravidelnou pětidenní docházku, musí 

rodiče nahlásit alespoň den předem 

 nepřítomnost dětí jsou rodiče povinni nahlásit 24 hodin předem k odhlášení 

obědů 

 při náhlém onemocnění nejpozději do 7,00 hod. ráno. 

 omluvit lze osobně, nebo telefonicky na čísle 326 789 026, 731 411 548 

 v případě neomluvení se dítěti započítává automaticky stravné 

 

10. Ukončení docházky dítěte do MŠ   
 

 Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím 

písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:  

o zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo 

úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s 

ředitelkou jiný termín úhrady,  

o dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní 

předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,  

o zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 

mateřské školy, 



o ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo 

školské poradenské zařízení.  

 

 

 

 

 

 

11. Stravné a úplata za předškolní vzdělávání 
 

o výše stravného za celý den (svačina, oběd, svačina) činí 32,- Kč 

o pokud dítě dovrší během docházky do MŠ (do srpna) šesti let - za celý 

den (svačina, oběd, svačina) činí 38,- Kč 

 úhrada stravného je prováděna vždy ke 20. dni v měsíci zálohově srážkou z účtu  

 odhlášené obědy budou odpočítány při další platbě 

 úplata za předškolní vzdělávání, její snížení a osvobození od úplaty je upraveno 

směrnicí o úplatě  z 12.6. 2012, č.j. 185/2012 

 částka 360,-Kč měsíčně pro rodiče dětí na pravidelné docházce 

 částka 240,-Kč měsíčně pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ pouze čtyři hodiny 

denně 

 částku 180,-Kč měsíčně hradí rodiče dětí, které navštěvují MŠ pouze pět dnů 

v měsíci 

 platba školného musí být provedena nejpozději do 15. dne v příslušném měsíci 

taktéž srážkou z účtu. 

 

12.  Konzultace s rodiči  
 

 rodiče mají možnost se na dítě informovat osobně v MŠ nebo telefonicky na čísle 

326 789 026, 731 411 548 

 veškeré změny týkající se dítěte je potřeba nahlásit učitelkám co nejdříve 

 pokyny a informace jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně, proto je nutné nástěnku 

sledovat 
 

13.  Zdravotní péče  
 

 v mateřské škole se každý den provádí kontrola zdravotního stavu dětí při jejich 

příchodu a jednou týdně se provádí kontrola vlasů 

 při náhlém onemocnění dítěte během dne se vyrozumí rodiče telefonicky 

k zajištění okamžitého lékařského ošetření 

 při výskytu infekčního onemocnění je postupováno podle pokynů OHES. Rodiče 

jsou povinni takovéto onemocnění nahlásit 

 V MŠ je zaveden pitný režim. Děti mají možnost se kdykoliv napít připravených 

nápojů 

 

14. Oblečení a obuv dětí  



 

 do třídy: bačkory s pevnou patou, oblečení s kapsou na kapesník (zástěrka, slabé 

tepláky, mikinu, nebo bundu, vhodnou pokrývku hlavy, tričko a kraťasy, v zimě 

rukavice, čepici, vhodné teplé oblečení včetně náhradního – podle počasí a 

ročního období) 

 do šatny v sáčku nebo zavěšené tašce: pláštěnku, rezervní spodní prádlo, 

kapesník, náhradní tričko) 

 na spaní: pyžamo – vyměňujeme jednou za dva týdny 

 všechny věci musí být viditelně označeny 

 

15. Podmínky zajištění bezpečnosti  
 

 řídí se Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT zřizovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25. 

 děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení 

je vždy zaznamenáno v Přehledu výchovné práce 

 
  15.1. Dohled nad dětmi 

 za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi učitelky, 

a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jimi pověřené osoby až 

do jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě 

 budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí opatřena bezpečnostním 

domovním zvonkem. Vstupní dveře jsou neustále uzamčené.  Děti 

obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou. 

Odchod dětí probíhá mezi 12.00 – 12.30 hodin a 14.30 – 15.30 hodin. 

 

   

15.2.  Pobyt dětí v MŠ 

 každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od 

doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby, nebo jiné učitelky do 

doby jejich předání zpět rodičům, pověřeným osobám nebo druhé učitelce 

 učitelky mají stále přehled o všech dětech, za které zodpovídají, průběžně 

kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné 

pracovnice MŠ 

 učitelky nedovolí nosit dětem nebezpečné předměty, hračky a žvýkačky 

 při tělovýchovných aktivitách dbají učitelky na zvýšenou bezpečnost, 

bývají vždy na rizikovém místě. 

 
    15.3. Pobyt dětí mimo MŠ a na školní zahradě 

 při pobytu venku se děti učí chodit ve dvojicích, po chodníku nebo okraji 

vozovky, první a poslední dvojice mají bezpečnostní výstražné vesty, 

průběžně jsou seznamovány s pravidly bezpečného chování na ulici 

 na bezpečné přecházení vozovky dbají učitelky 

 při pobytu na školní zahradě chodí děti na průlezky a jiné nářadí pouze 

s dozorem učitelek, mohou se vzdalovat do prostor, kde o nich mají 

učitelky přehled, průběžně se kontroluje počet dětí 



 

   15.4.  Opatření při úrazu, evidence školních úrazů 

 první pomoc při jakémkoliv úrazu jsou povinni zajistit všichni 

zaměstnanci, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, v nutném 

případě zajistí převoz do zdravotnického zařízení, zároveň jsou povinni 

ihned informovat ředitelku a zákonné zástupce dítěte 

 děti v mateřské jsou pojištěné proti úrazu 

 všechny úrazy jsou evidovány v knize úrazů 

 

16. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  
 

 důležitou prevencí v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního ovzduší mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a rodiči 

 učitelky výchovně působí a varují děti (přiměřeně věku a schopnostem) před 

sociálně patologickými jevy (drogová závislost, alkoholismus, kouření, závislost 

na televizi, počítači, videu, vandalismus, násilné chování,    krádež apod.) 

 v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují učitelky 

vztahy mezi dětmi v kolektivu, s cílem řešit případné problémy již v počátcích, a 

to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně poradenskými zařízeními. 

 všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce nebo vedoucí učitelce MŠ poznatky 

o tom, že je dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystavováno týrání 

či zneužívání i mimo MŠ 
 

17. Zacházení s majetkem školy a jeho ochrana  
 

 po dobu pobytu v mateřské škole jsou děti vedeny učitelkami i ostatními 

zaměstnanci školy k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami, 

knihami i ostatnímu majetku školy 

 v případě poškození majetku dětmi bude tato záležitost projednána s rodiči a 

požadována oprava či náhrada škody 

 po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni 

chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, zároveň odpovídají 

zákonní zástupci za chování svých dalších dětí, které do MŠ nejsou přihlášené 

 do mateřské školy si děti nenosí své hračky (povolené jsou pouze plyšové na 

zvykání na spaní), v případě porušení tohoto ustanovení nenesou učitelky za ně 

žádnou odpovědnost 

 

18. Závěrečná ustanovení  
 

Tímto ustanovením bylo rozhodnuto, že se ruší Školní řád mateřské školy č.j.275/2014 ze 

dne 26.8.2014.  Nový školní řád nabývá platnosti dne 1.9.2015. 

 

 

 

Vypracovala: Hana Vajsová 

 

Schváleno na pedagogické radě dne 27.08.2015 
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