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Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace v souladu s § 30 zákona 

č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 

„školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento školní řád, který upravuje podrobnosti 

k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ.  
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Čl. I 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání a školní 

vzdělávací program 

 

Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního 

vzdělávání, 

g) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

 

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

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací program je 

základním dokumentem, který určuje směřování školy. Na základě jeho obsahu volí 

zákonní zástupci školu pro své děti. 

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se 

platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném 

znění – vyhláška č.43/2006 Sb. (dále jen „Vyhláška o MŠ“). 

  

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo: 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, 

zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.  

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a 

svobod a Úmluva o právech dítěte. 

 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního 

řádu. 

 

Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek 

jako občané české republiky 

 

Občané dalších zemí a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělání stejný jako občané 

EU pokud: 

 

                 -mají právo pobývat na území ČR vice jak 90 dnů 
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                 - Jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu 

 

                 - jsou azylanty 

 

                   - jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany, žádali o udělení mezinárodní      

ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany a prokáží ředitelce MŠ oprávněnost 

svého pobytu 

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

 

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají 

právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí 

vzdělávání dětí, 

c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

d) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy i metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a 

školského poradenského zařízení. 

 

       Zákonní zástupci mohou mateřské škole věnovat v souladu se zákonem 586/1992 Sb., ve znění                                  

pozdějších předpisů, finanční nebo věcné dary. 

 

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich 

výkonu jsou uvedeny v Čl.  „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při 

vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými 

pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu. 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců  

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni: 

a)   přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání) od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) 

a) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté, vhodně a přiměřeně počasí 

oblečené a obuté. Oblečení by mělo splňovat požadavek volnosti, aby dítěti nebránilo 

v běžných aktivitách a podporovalo jeho samostatnost při převlékání. Na vycházku se 

dítě převléká do oblečení určeného na ven. V případě vycházení z MŠ v dešti 

(plánované akce třídy-divadlo…) je nutná pláštěnka, nikoliv deštník. Pro odkládání 

oblečení slouží kapsáře v šatnách, věci pro pobyt venku se ukládají odděleně. 

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, 

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání dítěte, 

d) omlouvat případnou absenci dítěte dle pokynů ve školním řádu  

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem, 
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f) oznamovat mateřské škole údaje dle § 28 odst.2 a 3 školského zákona a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto 

údajích (např. údaje pro vedení školní matriky), 

g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 

h) sledovat pokyny a oznámení na informačních nástěnkách a na webových stránkách 

školy 

i) respektovat organizaci provozu a vzdělávání školy, školní řád a ostatní vnitřní předpisy 

organizace 

 

 

 

 

Čl. II 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

1.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná pro daný školní rok v období od 2. května do 16. května. 

Termín stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy.  

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti od 3 do 

6 let, nejdříve však pro děti od 2 let pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců 

místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěni v tomto obvodu 

v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. 

Dítě může být přijato i v průběhu školního roku. 

 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

 

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na 

dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 
 

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem 

zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 

 

Ředitelka mateřské školy přijímá děti na základě kritérii o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, které jsou každý rok aktualizovány. 

                    - Od počátku školního roku, který nastal po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,               

                   do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 

Tato povinnost se vztahuje  

- na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů 

- na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají v ČR déle než  90 dnů 

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodné po dobu delší než 90 

dnů 

- na účastníky řízení o udělení právní ochrany 

pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve 

spádové nebo jiné mateřské škole v termínu zápisu. 
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2. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném 

znění.  

 

3. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě 

neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle 

stanovených pravidel v tomto školním řádu. 

4. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

zákonných zástupců 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla  tohoto 

školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu 

narušování provozu mateřské školy. 

 

5. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař 

nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším 

vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných 

zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.  

 

6. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za 

vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení 

vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 

 

Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělání z výše uvedených důvodů v případě dětí   plnících 

povinné předškolní vzdělávání. 

 

 

    7.  Povinnost předškolního vzdělávání  

 

je povinné pro 5-ti  leté děti od začátku následujícího školního roku (PŠD). 

Délka povinného předškolního vzdělávání je stanovena v rozsahu minimálně 4 hodiny a je zahájeno 

v 8.30 do 12.30. v pracovních dnech. Není dána ve dnech, které připadají v období školních prázdnin 

v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

dětí. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné za předpokladu, že chybí většin dětí třídy, která je organizovaná výlučně 

pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.  

Plán distančního vzdělávání je přílohou ŠVP.  
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 8.  Povinnosti zákonných zástupců 

 

- Zákonný zástupce (ZZ) je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 

roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pokud dítě ještě nedochází do MŠ). 

 

- Dítě, pro které je vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí 

se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Pokud ZZ zvolí jinou MŠ, než 

odpovídá jeho školskému obvodu, oznámí ředitel této školy bez zbytečného odkladu řediteli spádové 

mateřské školy. 

 

 

-Dítě ale může MŠ navštěvovat i ve dnech školních prázdnin a po celou dobu provozu. 

Zákonný zástupce je povinen omlouvat každou nepřítomnost dítěte v MŠ osobně, telefonicky na 

čísle 596 120 453 nebo e – mailem  
tridazelena@email.cz 

zlutatrida@email.cz 
ze zdravotních nebo jiných důvodů do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte. 

 

-Po návratu do MŠ doloží důvody nepřítomnosti na příslušném formuláři nebo písemně  

 

- ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte (Potvrzení lékaře), 

zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

 

- Častá, neomluvená absence dětí bude řešena ředitelkou MŠ  s OSPODem.  

 

9. Jiné způsoby předškolního vzdělávání 

 

a) Individuální vzdělávání dítěte (bez pravidelné denní docházky do MŠ) 

b) Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 

c) Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo PŠD 

 

ZZ dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání výše uvedeným způsobem je povinen 

oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým 

začíná povinnost PV dítěte. 

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

 

    

10. Individuální vzdělávání dítěte  

-ZZ dítěte pro které je předškolní vzdělávání povinné může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, 

že bude individuálně vzděláváno a oznámit to ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního 

roku.  

- V průběhu školního roku lze plnit povinnosti individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, 

kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce MŠ s uvedením období a důvodu. 

- Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzděláváním dítěte musí obsahovat jméno, popřípadě 

jména a příjmení rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedením období, ve kterém má být dítě 

vzděláváno, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte.  

- Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro 

mailto:tridazelena@email.cz
mailto:zlutatrida@email.cz
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předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup vzdělávání  

- Ředitelka stanoví termíny ověřování vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první 

polovinu prosince, přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně nebo s nimi dohodnut.  

- Pokud se ZZ nedostaví s dítětem k ověření, a to ani v náhradním termínu ředitelka MŠ ukončí 

individuální vzdělávání a dítě musí ihned nastoupit ke vzděláváni do MŠ. 

- Po ukončení individuálního vzděláváno dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat  

- Výdaje s individuálním vzdělávaní dítěte hradí ZZ dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních 

pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  

 

 

    

11. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných  
 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme prostředí a podmínky 

vzdělávání tak, aby maximálně vyhovovalo jejich možnostem a potřebám. Vytváříme optimální 

podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními. Dítětem se speciálními 

potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opaření. Podpůrná opatření se dělí 

do pěti stupňů podle § 16 školského zákona v platném znění. Mateřská škola stanovuje a realizuje 

podpůrná opatření prvního stupně. 

 

Podpůrná opatření prvního stupně: 

- Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona) 

- Učitelka mateřské školky zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a ohodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej 

s ředitelkou školy a ta jej schválí 

- Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory) doporučí ředitelka mateřské školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně: 

- Podmínkou pro uplatnění opatření 2 až 5 stupně je  doporučení školského poradenského zařízení 

a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, 

doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.  

- Ředitelka mateřské školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně 

po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 

zákonného zástupce 

- Přiznané podpůrné opatření druhého až pátého stupně jsou podkladem pro tvorbu individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP), které zpracovává mateřská škola na základě doporučení ŠPZ. IVP 

má písemnou podobu, sestavuje ho učitelka z třídy, ve které je dítě zařazeno na základě 

doporučení ŠPZ a konzultuje ho s ředitelkou MŠ, která ho schválí. IVP je vyhodnocován 
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průběžně a může být během roku upravován dle potřeb dítěte. Při vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami spolupracuje MŠ s zákonnými zástupci a školským poradenským 

zařízením. 

 

     Vzdělávání dětí mimořádně 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 možnost. To platí 

v plné míře i pro vzdělávaní dětí nadaných.  

 

 

 

 

 
 

Čl. III 
 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH 

VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 

 
1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 

 

 Děti jsou přijímány k celodennímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte má právo 

písemně požádat a s ředitelkou projednat jiný způsob vzdělávání. 

 Zároveň jsou děti přijímány k celodennímu stravování. Zákonný zástupce dítěte má 

právo písemně požádat a s ředitelkou projednat jiný způsob stravování. Rozsah 

stravování je nutno stanovit tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla stravovalo vždy. 

 

 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno 

tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. 

 

2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské 

škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

 

 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho 

převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy (dále jen „učitelka) do 

třídy, ve které se děti scházejí. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské 

školy nebo do šatny. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí 

dítěte až do jeho příchodu do třídy. 

ZZ mají možnost přivádět děti od 6.30 do 8.30 hod, v případě návštěvy lékaře a podobně po 

domluvě s učitelkou na třídě i později. V 8.30 - se škola uzamyká (v 8.45). 

 

Zákonní zástupce předávají dítě učitelce mateřské školy v jeho kmenové třídě nebo ve třídě 

určené ke scházení. 

 

 

 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání tak, aby v 16.00 hod   byla 

škola uzavřena. Dítě si vyzvedávají u učitelky mateřské školy přímo v kmenové třídě 

(nebo třídě, kde se děti scházejí a rozcházejí), ze které se děti rozcházejí, popřípadě na 

zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými 

zástupci. 
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 Pro režim odpoledních zájmových aktivit, které jsou v kompetenci rodičů (kroužek, 

pohybový apod.) platí zvláštní ustanovení, se kterým jsou rodiče před zahájením těchto 

činností seznámeni. 

 

 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu 

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke 

vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 

vzdělávání v mateřské škole. Osoby pověřené k pravidelnému přebírání dítěte zapíší a 

potvrdí svým podpisem na tiskopis Pověření a Kontakty, který jim předá mateřská škola. 

Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní 

zástupci učitelce kmenové třídy, do které dítě dochází. Tyto jsou dle potřeby 

aktualizovány. Pedagog může požádat o prokázání totožnosti, předložení občanského 

průkazu. Do seznamu pověřených osob lze uvést i pedagoga MŠ (s jeho souhlasem), ten 

v tomto případě může po ukončení své služby vyzvednout dítě z MŠ. 

 

 Při nevyzvednutí dítěte z mateřské školy je doba, po kterou učitelka s dítětem zůstává po 

skončení své pracovní doby, posuzována jako nařízenou práce přesčas. V této době musí 

učitelka s dítětem setrvávat na území právnické osoby vykonávající činnost mateřské 

školy do doby, než si jej vyzvedne zákonný zástupce, pověřená osoba nebo osoba, do 

jejíž péče bylo dítě svěřeno na základě předběžného opatření soudu; případně může být 

dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče, umístěno do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

 Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích 

škola může vyžadovat o zákonných zástupců dítěte. 

 

 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický 

pracovník: 

 

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 

b) informuje telefonicky ředitelku školy, setrvá s dítětem 1 hodinu na pracovišti 

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. 

 V případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 

mateřské školy (např. opakovaně bez vážných důvodů vyzvedává dítě z mateřské školy 

po skončení provozu školy), může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního 

vzdělávání na základě ust. § 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte. 

 

3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání 

a dosažených výsledcích 

 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu 

vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním 

vzdělávacím programu, který je volně přístupný ve třídách a u ředitelky školy. 
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 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u učitelky 

vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dítěte. Konzultace o dětech jsou rovněž pravidelnou součástí 

odpoledních pracovních dílen. Delší schůzky je vhodné sjednat s učitelkou předem a 

mimo její pedagogický úvazek u dětí. 

 

 Ředitelka mateřské školy v průběhu školního roku svolává prostřednictvím učitelek 

třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích 

mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné 

potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to 

zejména z provozních důvodů. 

 

 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou 

vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální 

pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke 

vzdělávání dítěte. Delší schůzky nebo schůzku v jiném termínu je vhodné sjednat 

předem. 

 

 Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do 

které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

 K operativnímu styku se školou mohou zákonní zástupci využívat také internetové pošty 

msblahoslavova@seznam.cz . 
 

4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 

 

 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní a 

filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném 

předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelkou při předávání dítěte 

zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným 

upozorněním umístěným na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd nebo na webových 

stránkách školy. www.blahoslavova.moravskaostrava@seznam.cz. 

 

 Na všech akcích společných s rodiči, které pořádá mateřská škola, si odpovědnost za své 

dítě nese sám rodič. 

 

5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a 

způsobu informování o jejich zdravotním stavu 

 

 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při 

vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně délky doby nepřítomnosti 

dítěte v dostatečném předstihu telefonickou či elektronickou formou, do sešitu v šatně 

nebo osobně mateřské škole, učitelce vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do 

které dítě dochází. 

 

 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit 

vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské 

škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.  

 

Pro omluvení nepřítomnosti použijí zákonní zástupci některý z následujících způsobů 

a) písemně na OMLUVNÝ LIST  

b)elektronickou poštou na adrese na základě přihlášení do interního systému pro odhlašování 

dětí 

c)telefonicky na čísle 730 516 684 hovorem, sms 

mailto:msblahoslavova@seznam.cz
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U povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen omlouvat každou nepřítomnost 

dítěte v MŠ písemně na omluvný list nebo e-mailem příslušné třídy (ke své paní učitelce) 

do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte. 

Adresy předškolních tříd:  

zelenatrida@email.cz 

zlutatrida@email.cz 

 

 

 

 

                    Do mateřské školy lze přijmout pouze zdravé dítě. Při zdravotních obtížích 

(teplota, rýma, kašel, vyrážka, průjem, zvracení) mají učitelky právo, v zájmu zachování 

zdraví ostatních dětí, toto dítě nepřijmout. Děti se zlomeninou (např. končetiny v sádře) 

nebudou do MŠ rovněž přijímány. Při sporném posouzení zdravotního stavu dítěte 

vyžaduje MŠ zprávu lékaře. V případě zjištění příznaku nemoci u dítěte v průběhu dne 

jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další  zdravotní  péče o dítě. 

 Učitelka není způsobilá podávat dítěti během jeho pobytu v MŠ léky, mimo výjimečné 

situace, pouze podpůrné prostředky – inhalátor před pobytem venku apod. Kapky, masti, 

léky nepodáváme. 

 Při výskytu infekčního onemocnění rodiče neprodleně informují ředitelku školy. 

  

 Povinností rodičů je nahlásit neprodleně učitelce nebo ředitelce školy výskyt vší, či hnid 

u dítěte a zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy, 

teprve potom může dítě nastoupit zpět ke vzdělávání v mateřské škole. 

 Povinností školy je informovat rodiče o výskytu infekčního onemocnění, výskytu vší na 

škole. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu 

o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 
Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi: 

 Povinností zákonných zástupců je sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání 

v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto 

povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. 

§ 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.  

 (Nemocné dítě má právo na ošetření, rodič má povinnost postarat se o dítě vzhledem jeho 

aktuálnímu zdravotnímu stavu – Ú mluva o právech dítěte) 

 

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole 

 

 Úhrada úplaty za vzdělávání se platí Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, 

příspěvkové organizaci. podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. Základní částka této úplaty se stanoví při přijetí dítěte do MŠ 

a k 30. 6. daného roku s účinností k 1. září příslušného školního roku. 

Odhlásit stravu v pondělí lze v pátek v předchozím týdnu a na ostatní dny v týdnu den 

předem do 11:30 hodin 

První den nepřítomnosti (při náhlém onemocnění dítěte) má ZZ možnost si finančně 

dotovanou stravu, po domluvě s vedoucí ŠJ, vyzvednout od 11.30 do 11:40 hod v 

určeném prostoru školní jídelny, pouze do jídlonosiče k tomuto účelu určenému.  

Od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ již nemá dítě nárok na dotovanou stravu 

dle vyhlášky 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro ZZ proto z tohoto 

vyplývá povinnost odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději první den 

neplánované nepřítomnosti. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte není možné odebrání 

stravy a zároveň tato neodhlášená strava, dle vnitřního řádu školní jídelny, podléhá 

poplatku v plné výši.  

mailto:zelenatrida@email.cz
mailto:zlutatrida@email.cz
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 Za předškolní vzdělávání dětí v MŠ, jimž je rozhodnutím o přijetí omezena docházka 

nejvýše na 4 hodiny denně, se stanovuje měsíční úplata ve výši, která odpovídá 2/3 výši 

úplaty stanovené pro celodenní provoz. 

 

 Bezúplatné předškolní vzdělávání se bude poskytovat všem dětem od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let. Tzn. do doby, kdy dítě zahájí 

povinnou školní docházku v ZŠ. 

 

Měsíční výše úplaty se stanovuje v témž druhu provozu ve stejné výši. Výše úplaty pro 

následující rok je zveřejňována na nástěnkách v MŠ a na internetových stránkách školy. 

  

 Od úplaty jsou osvobozeni: 
 

 

Úplatu nehradí  

 

                       b)   zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné 

                             nouzi (dle § 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve  

                             znění zákona č.366/2011 Sb.) 

 

                       c)  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení  

                            příspěvku na péči (dle § 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

                            službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.) 

 

                       d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o  

                           nezaopatřené dítě (dle § 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

                           službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.) 

 

                     e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (dle 

                         § 36 až 40 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

Pokud tuto skutečnost prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie písemného 

oznámení o rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální zprávy a o osvobození od úplaty 

písemně požádá (formulář Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání.) 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostně na účet školy nebo hotově přes 

pokladnu MŠ u vedoucí školní jídelny, která je rovněž pověřena evidencí plateb. V 

případě její dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti (nemoc) je pověřen k výběru jiný 

hmotně odpovědný pracovník.  

 

 Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě 

úplaty následující podmínky: 

 

a) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů 

dohodnout jiný termín úhrady úplaty za vzdělávání, 

b) V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vzdělávacích dnů 

v daném měsíci sníží ředitelka MŠ úplatu na její poměrnou část a tuto částku zveřejní 

s 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu na nástěnkách v mateřské škole a 

na internetových stránkách školy. V neplánovaných případech tak učiní neprodleně po 

svém rozhodnutí provoz přerušit či omezit. 

 

 Úhrada úplaty za školní stravování 
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Stravování dětí zajišťuje školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Cena stravného 

je odvozena z finančního normativu a výživových norem věkových skupin dle vyhlášky 

č. 463/2011 Sb., o školním stravování.  

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími 

podmínkami: 

 

a) zákonný zástupce dítěte se řídí Vnitřním řádem školní jídelny a stanoveným 

prováděcím předpisem, které jsou veřejnosti dostupné v obou vchodech do MŠ.  

b) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za školní stravování na účet školy formou 

trvalého příkazu, splatnost vždy do 15. dne předchozího kalendářního měsíce, po 

dohodě s vedoucí ŠJ lze uhradit v hotovosti v mateřské škole do 15. dne předchozího 

kalendářního měsíce 

c) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů 

dohodnout jiný termín úhrady úplaty za stravování, 

d) přeplatky za odhlášené stravné se vracejí ZZ na číslo účtu uvedené v přihlášce ke 

stravování, a to na konci pololetí při vyúčtování  

e) za dodržování předpisů v oblasti školního stravování je odpovědná vedoucí školní 

jídelny, která spolu s kuchařkou sestavuje jídelníček dle platných norem 

f) další platby v MŠ – vstupenky do divadel, na kulturní nebo sportovní akce, výlety, 

exkurze, dětí apod. platí rodiče vždy předem učitelkám MŠ. Při neúčasti dítěte na 

školní akci se částka vrací rodičům zpět. V případě neúčasti dítěte na akci, kdy je 

podmínkou k realizace akce samotné pevná částka, nebude finanční částka 

v případě nepřítomnosti dítěte vrácena 

g) Platby za zájmové nadstandardní aktivity, které jsou v kompetenci rodičů (jako jsou 

např. angličtina, tenis...) si rodiče sjednávají s lektorem.  

 

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci 

mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými 

zástupci 

 

 Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: 

 

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

b) řídí se školním řádem mateřské školy, 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi 

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla 

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti, 

d) po dobu pobytu v prostorách mateřské školy i na pozemku jsou povinni chovat se tak, 

aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 

skutečnost neprodleně ředitelce nebo učitelce, 

e) nenechávají děti bez dozoru na školní zahradě, 

f) ve všech prostorách a v celém areálu školy (včetně zahrady) platí přísný zákaz kouření 

a požívání alkoholu, toxických látek a vstup se psy a jinými zvířaty.  



 16 

 

Čl. IV 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  

 

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace je zřízena jako škola s celodenním 

provozem se čtyřmi třídami běžného typu s určenou dobou pobytu pro děti v pondělí až pátek od 6:30 

do 16:00 hodin. 

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

 

Provoz mateřské školy lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo v srpnu, případně v obou 

měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem. Informaci o 

omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole, rovněž 

také informaci o možnostech a podmínkách předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pobyt dětí v těchto mateřských školách si rodiče 

zajišťují sami. 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i 

v jiném období než v odstavci uvedeném výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické 

příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo 

přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co 

o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

 

Mateřská škola může organizovat další akce související se vzdělávací činností –výlety atp. O 

uskutečnění informuje škola ZZ dětí co nejdříve, nejméně však týden předem. 

 

V případě, že je součástí výše uvedených akcí finanční příspěvek, vyžádá si MŠ písemný souhlas se ZZ 

s účastí dítěte na této akci a pro neúčastnící se děti zajistí plnohodnotné vzdělávání řízené 

pedagogickými pracovníky. 

  

 

 

2.  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Mateřská škola má 4 třídy: 

  

ČERVENÁ TŘÍDA – kapacita 15 dětí 

ŽLUTÁ TŘÍDA – kapacita 22 dětí 

ZELENÁ TŘÍDA – kapacita 22 dětí 

MODRÁ TŘÍDA – kapacita 22 dětí 

 

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím 

základním denním režimu: 
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Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího 

programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro rodiče dětí, 

dětských dnů a podobných akcí.  



 18 

 

Denní aktivity přizpůsobujeme aktuálním klimatickým podmínkám. Dostatečně dbáme na 

soukromí dětí a respektujeme jejich zájem o nabízené činnosti. Po celý den mají děti zajištěn  

pitný režim. 
 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících 

vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku 

a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný 

program namísto odpočinku na lůžku apod. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné 

(RVP PV kapitola 7.2 Životospráva, 7.4 Organizace, str. 30 - 31). 

 

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti 

předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí 

délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit 

s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze 

při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku 

smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést 

výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu. 

(provozní podmínky - § 21, odst. 2) vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých) 
 

 

 

Docházka dítěte do MŠ- 

ZZ přivádějí své děti v průběhu od 6:30-8.30 hod. Po osobní domluvě s třídní učitelkou lze dítě přivádět 

i odvádět i v jiném čase. 

 

V PŘÍPADĚ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, kdy dítě musí být v MŠ souvisle aspoň 4 hodiny, je 

potřeba v případě pozdního příchodu (po 8:30 hod) dítě omluvit.  

Z bezpečnostních důvodů se MŠ uzamyká v 8:45 hod.  

 

Vyzvednout si lze děti po obědě od 12:30 hod a po odpoledním odpočinku od 14:30 hod, nejpozději do 

16:00 hod. A po dohodě s paní učitelkou kdykoliv. 

 

Nepřítomnost: ZZ má povinnost omlouvat dítě výše uvedeným způsobem. 

 

Přijímání dětí - Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány hromadně pro nový školní rok v rámci 

jednotného zápisu vyhlášeného ředitelkou mateřské školy nebo individuálně v průběhu roku při 

uvolnění místa do max. možné kapacity mateřské školy. O termínu zápisu je veřejnost informována na 

vývěsce mš a na jejich internetových stránkách. 

5editelka se řídí předem vyhlášených kritérií. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne 

ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě lékaře pro děti a 

dorost. 

 

Dítě v MŠ potřebuje Vhodné a pohodlné oblečení do třídy, uzavřené papuče, náhradní oblečení na 

pobyt venku –aktuální dle počasí, pyžamo (které ZZ jedenkrát týdně pere), děti musí mít své věci 

označené a podepsané, hygienické potřeby, hrníček na pitný režim.  

 

Do MŠ patří dítě pouze zcela zdravé. Učitelka má právo dítě v případě infekční nemoci  nebo 

s cizopasníky nepřijmout. A ZZ  má povinnost nahlásit výskyt infekčního onemocnění a veškeré údaje 

o zdravotním stavu dítěte včetně výskytu cizopasníku. 

Rodič je povinen nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu 

zdravotní pojišťovny apod. 
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Pobyt venku – za příznivého počasí trvá pobyt venku zpravidla 2 hodiny. – délka pobytu může být 

ovlivněna stavem ovzduší, povětrnostními vlivy (mlha, silný vítr, velmi nízké teploty – 10 stupňů)  nebo 

příliš vysokými teplotami v létě. 

 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí 

a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy. Mateřská škola organizuje při různých 

příležitostech setkávání s rodiči. Rodiče se mohou pohybovat v prostorách MŠ, vcházet do tříd a podílet 

se na děních v nich. 

 

 

3. Přijímací řízení do mateřské školy 

 

Ředitelka se při přijímání dětí v přijímací řízení do mateřské školy se řídí platnými Kritérii pro 

přijímaní dětí do předškolního vzdělávání.  Dokument je dostupný v ředitelně mateřské školy, na 

vývěskách v šatně a internetových stránkách. 

    

 

Čl. V 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  

 

1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 

 

 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně, která je 

součástí mateřské školy a je umístěna v budově. Při přípravě jídel postupuje školní 

jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 463/2011 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška 

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 přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna 

i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci pitného 

režimu. 

 

 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole 

než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem 

v době jeho pobytu v mateřské škole. 

 

                         

                         Pokud je dítě přítomno v mateřské škole stravuje se vždy. 

 

      2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

 

 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího 

základního stravovacího režimu: 

 

 

 

8.45 -   9.15 – dopolední přesnídávka 

 11:50 -  12:30 – oběd 

 14:30 -  14:50 – odpolední svačina 

 

 Při náhlém onemocnění dítěte nebo při absenci dítěte z jiného závažného důvodu je 

vydána nahlášená strava rodiči, který si zajistí vhodné jídlonosiče, domluví se s vedoucí 
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šj vyzvednutí stravy ze školní jídelny MŠ. (Čas: 11:30-11:40) Oběd se pro nemocné dítě 

vydává pouze první den, další dny se odhlásí. 

 

 Při stanovení sazby za stravu se účtuje sazba celodenní, polodenní nebo dopolední 

přesnídávka. Při mimořádném dřívějším odchodu dítěte z MŠ (např. po obědě) je možné 

po domluvě s kuchařkou požádat o vydání odpolední svačiny, a to v čase, kdy již bude 

připravena pro ostatní děti v MŠ, tj cca 14:00 hod. 

 

 V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole 

k dispozici nápoje: vždy čistou neslazenou vodu a k tomu např. čaje, ovocné šťávy, 

vitamínové nápoje, minerálky…, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se 

zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu 

celého pobytu v mateřské škole podle vlastního pocitu žízně. 

 

3. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci pro potřeby 

školního stravování 

 

 

 Zákonný zástupce přihlašuje dítě ke stravování do 11:30 hod. předcházejícího 

pracovního dne. Totéž platí pro odhlášení dítěte ze stravování. 

 

 Přihlášení i odhlášení provádí zákonný zástupce prostřednictvím portálu E-strava, který 

je přístupný i na stránkách školy. V krajním případě e-mailem na adrese: 

sjblahoslavova@seznam.cz. 

 Podrobnější pokyny a informace upravuje Vnitřní řád školní jídelny, který je veřejnosti 

dostupný v obou vchodech do MŠ 

 

 

 

Čl.VI 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

 

 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole 

vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného 

zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo 

jim pověřené osobě. 

 

 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na 

jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně 

pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje. Ve třídách, v níž 

jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, je to 12, výjimečně pak 23 dětí. 

 

 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí 

v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další 

pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá 

k právním úkonům, a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. 

 

 Škola zajistí, aby děti byly poučené o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti zároveň 

seznámí s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  a se zásadami 

bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se 



 21 

kterými se mohou setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například 

nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany.  

 

 

2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi 

 

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní 

legislativa. 

 

 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na 

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: 

 

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích: 

 děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech, 

 skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž 

jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci, 

 skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky, 

 vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro 

chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní 

provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu 

skupiny, 

 při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod 

zastavovací terč, 

 za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané 

„zviditelňující“ vesty, 

 

b) pobyt dětí v přírodě: 

 využívají se pouze známá bezpečná místa, 

 pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci 

a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.), 

 pedagogičtí pracovníci dbají na bezpečnost dětí tak, aby nepožívaly žádné 

nebezpečné, jedovaté plody, byliny, 

 při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství, 

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity: 

 před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve 

třídách, dále ve venkovních prostorách areálu mateřské školy (zahrada), 

kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám 

dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke 

zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho 

funkčnost a bezpečnost, 

 pro pohybovou místnost pro hry dětí je vydán samostatný provozní řád, 

 pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly 

přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto 

aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí, 



 22 

d) pracovní a výtvarné činnosti: 

 při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je 

nezbytné použít nástroje jako nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti 

práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem 

pedagogického pracovníka, nástroje jsou zvlášť upravené – např. nůžky 

nesmí mít ostré hroty apod. Děti zacházejí s těmito nástroji dle předem 

stanovených pravidel. 

 

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

 

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci 

školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich 

věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování 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. Pochopení a znalosti 

jsou ověřovány formou otázek a modelových situací v komunitním kruhu. 

 

 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem 

řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se 

zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

 

 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 

pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

 

 

 

 

 

Čl. VII 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

 

 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, 

aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími 

potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

6. Vedou děti:                          - k odpovědnosti,  

- samostatnosti   uvědomování, vnímání chápání, předvídání 

následků, přijímání konkrétních důsledků svých činů a 

chování. 

- řešení problémů 

- odhadu rizik 

- potřebě řádu 

- dovednosti požádat o pomoc 

- zvládnutí jednoduchých překážek 

- ke spolupráci ve skupině 

- k dodržování pravidel  

-  
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2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu    

v mateřské škole 

 

 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, nahlásili 

tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

 Vedou děti k pořádku a čistotě, jsou zodpovědní za bezpečné chování svých dětí a 

zajišťují jim řádný dozor v šatně. Není přípustné, aby děti běhaly a klouzaly po 

schodištích, běhaly po lavičkách, byly vysazovány na parapety, skříňky apod. V případě 

poškození majetku školy tímto způsobem budou rodiče vyzváni k opravě nebo úhradě 

opravy, kterou způsobili tímto chováním. 

 

 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 

dítěte, po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání 

dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravování dítěte, 

po dobu plánovaných akcí tříd nebo školy. Je nepřípustné pobývat v prostorách tříd a 

zařízení, ve kterých byl ukončen denní provoz. 

 

 

 Zabezpečení budovy – školní budova se během dne otevírá automatickým vrátným ze 

tříd. Rodiče jsou povinni po zazvonění nahlásit své jméno, popř. třídu, do které vchází. 

Je nepřípustné, aby toto zařízení obsluhovaly děti. Budova se z bezpečnostních důvodů 

zamyká v době 8:30 (8:45) - 12:30 hod. a 13:30 - 14:30 hod. Rodiče jsou povinni opustit 

budovu do 16:00 hod. mimo v době akcí, pořádaných mateřskou školou. 

 

 

 

 

 

Čl. VIII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Účinnost a platnost školního řádu 

 

   Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2019. Ruší  

   Školní řád předchozí. 

 

2. Změny a dodatky školního řádu 

 

   Veškeré dodatky, případně změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou   

  formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy  

  a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. 

 

 

 

3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 

 

  Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu. 

 

  Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. 

 

 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na schůzce při  
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   zahájení školního roku. Školní řád bude vyvěšen v šatnách dětí jednotlivých tříd a na internetových 

stránkách školy. 

Seznámení se školním řádem stvrdí svým podpisem. 

 

Škola se řídí rovněž manuálem MŠMT ze dne 17.8.2020 –„ Provoz škol a školských zařízení ve školním 

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ 

 

 

 

 

  

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. srpna 2020. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27. 8. 2020                                                     Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka  

  


