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1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 
 
1.1 Vydání školního řádu 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitelka školy po projednání 
v pedagogické radě tento školní řád. 
 
1.2 Obsah školního řádu 
1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu   

1.1 Vydání školního řádu 
1.2 Obsah školního řádu 
1.3 Závaznost školního řádu 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole 
2.1 Práva dětí 
2.2 Povinnosti dětí 
2.3 Práva zákonných zástupců 
2.4 Povinnosti zákonných zástupců 
2.5 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
2.6 Práva a povinnosti mateřské školy 
2.7 Ochrana osobnosti ve škole  

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
4. Provoz a vnitřní režim školy 

4.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 
4.2 Organizace stravování dětí 
4.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
4.3a Povinné předškolní vzdělávání 
4.3b Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami  
4.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 
4.5 Evidence dítěte (školní matrika) 
4.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 
4.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 
4.8 Platby v MŠ 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  
5.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
5.2 První pomoc a ošetření 
5.3 Obecně nastavená opatření v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 

http://www.mschrustenice.cz/
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6. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy   
7. Podmínky zacházení s majetkem školy  
8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád   
 
1.3 Závaznost školního řádu 
 
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a prokazatelným způsobem s 
ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu i 
zákonné zástupce nezletilých dětí. 
 
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole práva a 
povinnosti mateřské školy 
 
2.1 Práva dětí: 
 
Ve třídě jsou stanovena pravidla soužití mezi dětmi. 
 
Dítě má právo:  

 při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní 
zástupci dítěte dohodnou s učitelkou školy nejvhodnější postup), 

 aby mu byla společností poskytována ochrana, 

 individuálně uspokojovat své potřeby, 

 na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle 
jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti, 

 účastnit se všech aktivit mateřské školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud 
to dovolí jeho zdravotní stav, 

 podílet se na tvorbě pravidel soužití, na plánování programu a rozhodování ve 
společných záležitostech, 

 vyjádřit svůj názor, nesouhlas, 

 na poskytnutí podpůrných opatření,  

 na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole, 

 na vytváření prostředí ze strany mateřské školy pro dodržování zásad hygieny, 

 na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci 
možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření 
a požadavky na zákonné zástupce dětí, 

 na ochranu zdraví a bezpečí. 
 

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne           
20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN. 

2.2 Povinnosti dětí: 
 
Dítě má povinnost: 

 respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu, 

 respektovat pokyny pedagogických pracovníků, 

 šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami, 

 účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu, 

 respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a 
mateřské škole, 

 respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky 
nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity, 

 nenosit do MŠ předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, 
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 dodržovat zásady osobní hygieny, 

 účastnit se v situacích vyplývajících z platných právních předpisů a nařízení tzv. 
distanční formy výuky – tato povinnost se týká dětí, pro které platí povinné 
předškolní vzdělávání. 

 
Varianty distanční výuky: individuální telefonická a e-mailová komunikace, individuální 
konzultace, předávání či zasílání tištěných materiálů a pokynů k samostatné práci. 
 
2.3 Práva zákonných zástupců: 
 
Zákonný zástupce má právo (platné pro všechny zákonné zástupce dětí):  

 být seznámen s dokumentací mateřské školy, 

 vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům, 

 zapojovat se do aktivit MŠ, 

 na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny, 

 spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti, 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy, 

 domluvit si učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za podmínek 
stanovených mateřskou školou, 

 své stížnosti řešit s učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na 
ředitelku školy, 

 být informován o dění ve škole prostřednictvím: nástěnky v mateřské škole, webových 
stránek (www.mschrustenice.cz), při osobní komunikaci s učitelkami mateřské školy, 

 právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného 
života, 

 přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6:45 hodin do 8:00 hodin a v 
jinou dobu, na základě dohody s učitelkami. Příchod mimo dobu stanovenou nesmí 
narušovat vzdělávací proces ostatních dětí.  

 
2.4 Povinnosti zákonných zástupců: 
 
Zákonný zástupce má povinnost:  

 přivádět do MŠ své dítě čisté a upravené, 

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

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

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (i o 
úrazu, který se stal doma, atd.), 

 oznamovat mateřské škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích – údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o 
mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti a o 
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 

 oznamovat škole změnu 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,  

 respektovat systém evidence a dokládání absence dětí, pro které je vzdělávání 
povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu učitelka vyzve (pro tyto účely se 
vydává dítěti omluvný list), 

 respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého 
dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ, 
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 dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (provozní řád školní jídelny a školní 
kuchyně, školní řád, bezpečnostní předpisy), v řádném termínu uhradit úplatu za 
předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování, 

 ohlásit výskyt infekčního onemocnění, 

 bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, když 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, 

 zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem, 

 nedávat do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty. 
 
2.5 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:  

 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo 
zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 
pracovníkem ve škole,  

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 
předpisy,  

 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a 
cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-
psychologické činnosti,  

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.  

Pedagogický pracovník je povinen:  

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

 chránit a respektovat práva dítěte,  

 chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole,  

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 
prostředí a podporovat jeho rozvoj,   

 poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a 
vzděláváním. 

2.6 Práva a povinnosti mateřské školy 

 Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní 
výchovně-vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit 
optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat, 

 mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky 
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, 
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), 
ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti, 

 mateřské školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně 
covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že 
jsou povinny zajistit „oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od 
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 
zákona o ochraně veřejného zdraví). 
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 mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením Krajské 
hygienické stanice nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu 
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí 
plnících povinnou předškolní docházku, 

 distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení 
konkrétní mateřské školy i jednotlivých dětí a dle aktuálních personálních možností 
školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s 
učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i 
asynchronní formy on-line výuky, 

 vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 
okolnostem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání 
distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání, 

 mateřská škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého dítěte ve 
všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními, 
výsledky dětí odpovídají očekávaným výsledkům podle školního vzdělávacího 
programu, 

 mateřská škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu, při ukončování 
předškolního vzdělávání a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání  
(záznamové listy dětí), 

 k dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího 
personálního obsazení, prostorového zajištění, hygienických podmínek odpovídajících 
hygienickým a dalším předpisům. Škola je povinna individuálním přístupem a pomocí 
přispívat k všestrannému rozvoji dítěte. 

2.7  Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě) 
 

 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
osobních údajů, informací o zdravotním stavu dětí a výsledků poradenské pomoci 
školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do 
styku, 

 právo zákonných zástupců dětí 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 dětí za účelem propagace školy (webové stránky, 
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných 
zástupců dětí. 
 

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
 

 Vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům, 

 podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu, 

 pravdivost jednání i chování, 

 poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý a asertivní přístup. 
 
4. Provoz a vnitřní režim školy 
 
4.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 
 
Mateřská škola Chrustenice, okres Beroun, příspěvková organizace poskytuje předškolní 
vzdělávání na adrese:  Chrustenice č.p. 198, 267 12 Loděnice. 
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Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:45 
do 16:30 hodin. Počet tříd: 1. 
 
Režimové požadavky: 
 

 Děti se scházejí nejpozději do 8:00 hod., ve výjimečných případech v průběhu 
dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelkou. Opakované pozdní 
příchody dětí v různou dobu dopoledne narušují zásadním způsobem koncentraci dětí 
a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče budou specifika denního režimu 
respektovat. Mateřská škola a její pedagogický tým se snaží maximálně respektovat 
individuální specifika dětí, k tomuto je však nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se 
děti mohly vzdělávat, 

 děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve 
stanovené době od 12:15 do 12:30 hod. V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské 
školy vyzvednout od 15:00 do 16.30 hod., 

 budova je z důvodů uzamykání přístupná pouze na zazvonění – videotelefon, 

 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 telefonicky, e-mailem nebo osobně v 
mateřské škole. Není- li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

 
V případě uplynutí doby provozu služby, zejména v případech, kdy se zákonný zástupce dítěte 
nedostaví, postupuje organizace dle Metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu  
 

 Učitelka mateřské školy telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, 
 pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, učitelka mateřské 

školy kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku 
dostupný na žádném poskytnutém kontaktu, 

 v případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je učitelka 
mateřské školy povinna dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená 
zůstat s ním v mateřské škole,  

 učitelka mateřské školy je povinna se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné 
zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se nepodaří kontaktovat žádnou 
výše uvedenou osobu, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte 
(OSPOD), 

 pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může 
pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně 
Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte 
pracovníkovi OSPOD,  

 učitelka mateřské školy není oprávněna svévolně opustit s dítětem prostory mateřské 
školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci 
nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti učitelky 
mateřské školy,  

 pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce 
povinnost podle § 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit. 

 
Organizace dne:  
 
6:45 – 9:45 hod.: spontánní hry a činnosti dětí (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, 
hudební, výtvarné atd.), individuální, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, 
pohybové aktivity, logopedické chvilky, komunitní kruh) 
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8:45 – 9:00 hod.: hygiena, svačina 
9:45 – 11:45 hod.: pobyt venku – pohybové činnosti, didakticky cílená činnost, aktuální 
neplánované vzdělávací činnosti, spontánní hry a činnosti dětí 
11:45 – 12:15 hod.: hygiena, oběd 
12:15 – 12,45 hod.: hygiena a příprava na odpočinek 
12:45 – 14:30 hod.: poslech a četba pohádek, odpočinek dětí, klidové činnosti 
14:30 – 15:00 hod.: hygiena, odpolední svačina 
15:00 -16.30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí ve třídě a na zahradě, pokračování 
v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí 
 
Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících 
vzdělávacích aktivit.  
 

 Hlavní činností dítěte v mateřské škole je spontánní hra. Od příchodu dětí do 
MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Je dbáno na soukromí 
dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo 
společné akce, je jim to umožněno,  

 dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.  

 didakticky cílené, individuální a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu 
celého dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte,  

 pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny dopoledne, odpoledne dle 
klimatických podmínek. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, 
znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C.) V letních měsících se aktivity 
přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě, 

 mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání, 

 škola zohledňuje režimové požadavky nařízením Ministerstva zdravotnictví a Krajské 
hygienické stanice, 

 po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, 
jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat, odpočinek je 
součástí režimu dne.  

 
Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního 
vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, 
dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém 
rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. 
 

 Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích 
pořádaných  mateřskou školou  (písemné sdělení na nástěnkách, webových stránkách 
školy, či ústní sdělení učitelkou), 

 poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci. 
 
4.2 Organizace stravování dětí 
 

 Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Provozním řádu 
školní jídelny a školní kuchyně, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole, 

 při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy, 

 dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat 
dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna celodenní 
pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vodu),  

 děti nesmí samostatně manipulovat s jídlem, ani jídelními potřebami (manuál 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), 
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 při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11:15 
do 11:30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit, přičemž odhlášení 
dítěte ze stravování je třeba učinit do 15:00 předchozího dne. Odhlašování obědů 
provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky. Neodhlášené obědy 
propadají, 

 dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do MŠ, musí být předem 
přihlášeno ke stravování, a to nejpozději do 15:00 hod. předešlého dne. 

 
Podávání svačin: 08:45 – 09:00 hod., 14:45 – 15:00 hod. 
Podávání obědů: 11:45 – 12:15 hod. 
 
4.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
 
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené 
obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců 
místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona) nebo jsou 
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
ve školském rejstříku. 

Mateřská škola nemá povinnost přijetí dítěte mladšího 3 let! 

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 

 zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od  
2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v 
dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (webové stránky 
školy, ve Zpravodaji obce Chrustenice i na úřední desce zřizovatele), 

 
Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí ve škole z důvodu 
krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy: 

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených zákonem nebo 
prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich 
naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, odlišný způsob nebo 
podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle 
tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 

b) opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 
uvedenými v § 2 školského zákona. 

 
Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření 
obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti dnem vyvěšení a na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. 
Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně 
zruší nebo změní.  
 

 Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené 
zvláštním právním předpisem, konkrétně § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o 
ochraně veřejného zdraví), 

 MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním 
– má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o 
kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem. 
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 pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování, 

 k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se 
státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se 
přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu 
Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o 
oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit 
při zápisu dítěte do MŠ, 

 do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K 
posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, 

 při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí, 

 o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení, 

 po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na 
informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou 
informace o provozu MŠ, 

 MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita, 

 mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do 
rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale v souladu s provozními 
specifiky mateřské školy, 

 k předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnící povinné předškolní 
vzdělávání v mateřské škole, 

 přijmout lze dítě mladší 3 let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se 
předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání a dodržovat základní hygienické návyky. Toto je na individuálním 
posouzení ředitele mateřské školy, 

 při nástupu dítěte obdrží zákonní zástupci evidenční list dítěte, který vyplní dle pokynů 
učitelky, 

 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. 

4.3 a)  Povinné předškolní vzdělávání  
 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje: 

 na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 

 na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 

 na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 
dnů, 

 na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
 
Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání: 

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. 
 
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. 

https://www.msvpraxi.cz/onb/?law=106_1999%20Sb.&efficiency=
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Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 
vzděláváno. Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.  
 
Ověření bude uskutečněno poslední týden v listopadu, náhradní termín bude druhý týden 
v prosinci školního roku, přesný termín bude dohodnut se zákonným zástupcem. Zákonný 
zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 
 
Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 
nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání zákonného zástupce 
proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy nemá odkladný účinek. Dítě již následně nelze 
individuálně vzdělávat. Dítě musí dle stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
zahájit povinnou pravidelnou denní docházku do mateřské školy - na základě žádosti 
zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy. 
 
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. 
 
Vzdělávání v přípravné třídě základní školy – je určené pouze pro děti s uděleným 
odkladem školní docházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální. Zákonný 
zástupce musí podat informace spádové mateřské škole. 

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky – může probíhat pouze ve škole, 
která získala povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti plnění povinné 
školní docházky. 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen 
odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

 

Forma plnění povinného předškolního vzdělávání: 

 

Jedná se o pravidelnou docházku dítěte, v pracovních dnech: 

 4 souvislé hodiny denně, 

 počátek povinné doby je stanoven od 8:00 do 12:00 hodin. 
 

 

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 
dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 
dnů ode dne výzvy. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 
prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. 
 
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. Omlouvání se vztahuje i na distanční vzdělávání. 
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Odhlašování dítěte probíhá v následujícím režimu: 
 
Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte. Nemůže-li se dítě zúčastnit předškolního 
vzdělávání z důvodů předem známých, požádá zástupce dítěte učitelku mateřské školy 
nebo ředitelku školy o uvolnění z předškolního vzdělávání. 
 
Oznámení nepřítomnosti, která je předem známá, je možné provést: 

a) písemně učitelce mateřské školy nebo ředitelce mateřské školy, 
b) osobně učitelce mateřské školy nebo ředitelce mateřské školy, 
c) e-mailem (jirankovaMS@seznam.cz). 

 
Nemůže-li se dítě zúčastnit  předškolního vzdělávání  z důvodů nenadálé nepřítomnosti, 
požádá zástupce dítěte učitelku mateřské  školy o uvolnění z předškolního vzdělávání : 
 
Oznámení nepřítomnosti je možné provést do 8:00 hod. učitelce mateřské školy: 

a) telefonicky na tel. čísle: 311 677 563, 721 389 667, postačuje i SMS s udáním důvodu, 
b) písemně, 
c) osobně.  
 

Omlouvání dětí se vztahuje i na distanční vzdělávání: 
a) telefonicky na tel. čísle: 721 389 667, postačuje i SMS s udáním důvodu, 
b) e-mailem (jirankovaMS@seznam.cz) 

 
Učitelka mateřské školy eviduje školní docházku své třídy a poznamenává oznámení 
nepřítomnosti dítěte, které je oznámeno jinou formou než písemnou, do omluvného listu. 
 
Do omluvného listu se zapisuje lhůta, důvod nepřítomnosti dítěte, podpis zákonného zástupce 
a podpis učitelky mateřské školy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené 
absence informuje učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při 
zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje jeji věrohodnost a je oprávněna požadovat doložení 
důvodů nepřítomnosti dítěte. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na 
který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zákonný zástupce je povinen 
doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení dopisu. 
Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  
 
4.3b Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a dále dle 
zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Problematika podpůrných opatření: 

 podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a 
školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným 
životním podmínkám dítěte, 

 zákon zakotvuje právo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na bezplatné 
poskytování podpůrných opatření školou. Přitom zásada bezplatnosti podpůrných 
opatření se chápe jako zásada všeobecná a vztahuje se na školy všech zřizovatelů, 

mailto:jirankovaMS@seznam.cz
mailto:jirankovaMS@seznam.cz
https://www.msvpraxi.cz/onb/?law=27_2016%20Sb.&efficiency=
https://www.msvpraxi.cz/onb/?law=82_2015%20Sb.&efficiency=
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 podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského 
poradenského zařízení, 

 podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 
školského poradenského zařízení. Škola může místo doporučeného podpůrného 
opatření přijmout po projednání s příslušným poradenským zařízením a s předchozím 
písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte jiné podpůrné 
opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, 

 mateřská škola přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně po 
projednání se zákonnými zástupci dítěte, pokud z doporučení školského poradenského 
zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné, 

 podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání 
dítěte, u kterého je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu předškolního 
vzdělávání a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení, 

 neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných 
opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, je škola povinna postupovat škola podle 
jiného právního předpisu. Jedná se konkrétně o § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání dětí nadaných 

 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 
podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 
individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

 
4.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 
 
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném 
upozornění zástupce dítěte, jestliže:  
 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za 
školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, 

 dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 
po dobu delší než dva týdny, 

 zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy 
(nedodržuje školní řád), 

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 
zařízení. 

 
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné. 
 
4.5 Evidence dítěte (školní matrika) 
 
Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte 
a Přihlášku ke stravování. 
 
4.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 
 
Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v 
jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či 
technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o 
omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole 
neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.  
 

javascript:viewlawpart('359_1999%20Sb.','','§%2010','(4)','','')
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4.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 
 

 O letních prázdninách bývá provoz MŠ přerušen. Zákonní zástupci jsou o omezení 
nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem  vývěskou na nástěnce 
nebo jsou informováni na třídní schůzce.  

 
4.8 Platby v MŠ 
 

 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí O úplatě za předškolní 
vzdělávání a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče a též na 
webových stránkách MŠ,  

 úplata za školní stravování dětí je stanovena v Provozním řádu školní jídelny a školní 
kuchyně, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ – Stravování a též na webových 
stránkách MŠ. 

 
Způsob platby 
 
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné 
zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb 
v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být 
důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 
 
Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu:  ČS: 364 748 319/0800 
 
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního 
měsíce. 
 
5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
 
Při vzdělávání dětí dodržuje učitelka pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které 
pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Školní řád vychází z 
Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, celoplošných nařízení Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, lokálních nařízení příslušné Krajské hygienické stanice, 
manuálem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: " Soubor doporučení pro školy  a 
školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19", případně nařízeními 
Vlády České republiky. 

5.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
 

 Mateřská škola není volně přístupna, je uzamčena. U vstupu do MŠ je k dispozici 
zvonek - videotelefon, dveře otvírá školnice, která musí mít přehled, kdo do budovy 
vchází. Prosíme rodiče, aby do MŠ nikoho nepouštěli. Při odchodu z mateřské školy  
se používá odchodový zvonek, klika na dveřích se nepoužívá, 

 mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme 
od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka 
předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, 
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 předat dítě pověřené osobě lze jen na základě Pověření k vyzvedávání dítěte 
z mateřské školy vystaveného zákonným zástupcem. Mateřská škola si vyhrazuje 
právo učitelů dětí vyžádat si předložení dokladu totožnosti osoby vyzvedávající dítě, a 
to za účelem ověření údajů uvedených v předchozím definovaném dokumentu, 

 k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy připadá na jednu 
učitelku nejvýše 20 dětí z běžné třídy, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti 
s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,  

 v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro 
zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými 
zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost, 

 zákonný zástupce nesmí dítěti do školy přinášet a ponechávat jakékoli pochutiny a 
potraviny, které může dítě bez vědomí učitelky samo konzumovat - bonbóny, žvýkačky, 
atd., 

 z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i 
na pobyt venku, 

 z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na 
pobyt venku, 

 podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), 
je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou 
školy a s písemným vyjádřením lékaře, 

 děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích 
organizovaných mateřskou školou, 

 při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet 
učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, 
jejich bezpečnost a ochrana zdraví, 

 pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, 
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni 
v otázkách bezpečnosti, 

 učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na 
rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí, 

 zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, 
nenechávají své děti pobíhat po chodbě, 

 prosíme zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy. Do MŠ je 
zakázán vstup se zvířaty. 

 
5.2 První pomoc a ošetření 

 Učitelka je povinna neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a 
ředitelku školy v případě úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu, 
rýmě, kašli či zvracení, kožních výskytech (ekzémy, otoky, apod.). Při úrazu či náhlém 
onemocnění zajistí učitelka potřebnou péči a pomoc a neprodleně informuje telefonicky 
zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne co nejdříve a dopraví dítě k ošetření. V 
případě vážného úrazu je volána zdravotnická záchranná služba, 

 z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty, a to 
zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, 
rýma apod.), ani žádné krémy atd., 

 v souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), podle § 11 tohoto 
zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k 
výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem 
a tuto podmínku nesplňuje, 
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 učitelka mateřské školy může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první 
pomoci (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené 
s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí dítěti podat medikaci tišící 
horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu 
rizik nečekané alergické reakce, případně potlačení příznaků možného onemocnění,  

 mateřská škola poskytuje zákonným zástupcům dětí s chronickým onemocněním 
možnost medikace. 

Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním je povinen dodržet následující postup: 
a) podat písemnou žádost o podání medikace dítěti v MŠ, 
b) na základě podané žádosti ředitelka školy ověří u uvedeného ošetřujícího lékaře 

skutečnosti týkající se bezprostředního podání medikamentu dítěti, zároveň 
posoudí podmínky MŠ, zda je mateřská škola schopna dostát všech definovaných 
požadavků zákonného zástupce, 

c) zákonný zástupce obdrží vyjádření mateřské školy, 
d) v případě schválení žádosti je zákonný zástupce povinen poskytovat pravidelnou 

součinnost a spolupráci, která zajistí bezpečnost a zdraví dítěte.  

Mateřská škola odpovídá za škodu vzniklou dítěti podle zákoníku práce. Pokud tedy dojde k 
úrazu dítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí 
první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce. 

V odůvodněných případech má učitelka právo žádat po zákonném zástupci potvrzení od 
pediatra o zdravotním stavu dítěte, zejména v případě podezření na infekční onemocnění, a to 
v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí.  V případě této situace je povinna neprodleně 
informovat své nadřízené. 

Podmínky zajištění BOZP na školním pozemku jsou stanoveny v provozním řádu.  
 
Obecně nastavená opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19 
 

 Před vstupem do třídy si každé dítě mateřské školy umyje ruce vodou a mýdlem, 

 zákonní zástupci i osoby, které děti přivádí použijí dezinfekci, která je umístěna u 
vchodových dveří, 

 do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě. To znamená bez jakýchkoliv 
příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo 
horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci, 

 do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám, které vykazují známky 
infekčního onemocnění dýchacích cest (tím je myšlena i osoba, která dítě 
přivádí) 

 
V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů. 
 

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte: 
 

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům Souboru doporučení pro školy a školská 
zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19, materiálu Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022: 
 

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 
školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za 
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 
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 pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 
školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší 
sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu 
nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci 
dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

 pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je 
neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou 
kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout, 

 pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a 
dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. 

 
Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mateřské škole poskytli aktuální telefonický 
kontakt, na který se vždy dovoláme! 
 
6. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu 
MŠ, 

 v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k 
jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s 
nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, 
televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných 
forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
Škola má zpracován Minimální preventivní program, 

 v rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu, k dětem 
je přistupováno individuálně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodinou a 
s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšena pozornost rodinám problémovým s 
rizikovým chováním. V průběhu školního roku jsou děti seznamovány s nebezpečím 
injekčních setů ve svém okolí, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s postupem při 
likvidaci injekčních setů na školní zahradě a v blízkosti jejího okolí, 

 v celém objektu mateřské školy a jeho přilehlých pozemcích (školní zahrada) je 
zakázáno kouření, a to včetně elektronických cigaret, požívání alkoholických nápojů, 
požívání drog a návykových látek, jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení 
zbraní (nože, střelné zbraně apod.), 

 důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 
mezi dětmi navzájem. 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy  
 
Děti: 

 po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťuje učitelka, aby děti zacházely šetrně 
s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní 
majetek školy, 

 v případě poškození majetku MŠ ze strany dětí může učitelka po domluvě se 
zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu. 

Zákonní zástupci: 

 po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 
nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 
skutečnost neprodleně učitelce školy. 

 ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu. 
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8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 
školského zákona) 
  
Školní řád platí do odvolání. 
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, na webových stránkách a 
prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu 
jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny i 
děti, forma seznámení odpovídá věku a rozumových schopnostem dětí. 
 
V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace je nutné sledovat informace o 
změnách organizace a provozu mateřské školy: na nástěnce v chodbě, na webových 
stránkách mateřské školy. 

Tento školní řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 561561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a 
metodickým doporučením Ministerstva mládeže a tělovýchovy: " Soubor doporučení pro školy 
a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19" a projednán se 
zřizovatelem školy. Současně byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2021. 

 
Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny 
změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitelky školy. 
 
Ruší se Školní řád čj. MŠCH  1/2020 
 
Dne  30.8.2021 
 
 
                                                                                     Hana Jiránková 
                                                            ředitelka Mateřské školy Chrustenice, okres Beroun 


