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Č.j.: ZŠMŠ/333/2016                                                                                         V Praze dne 5. 8. 2016  

  

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY  

  

  

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy, je 

předškolním výchovně vzdělávacím zařízením pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6-ti let s celodenním 

provozem. Provoz mateřské školy je zajišťován na pracovišti Pod Areálem 486, Praha 10. Škola je 

čtyřtřídní, děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Pokud věkové rozpětí dětí neumožňuje vytvořit 

věkově homogenní třídy nebo se vyskytne větší počet dětí konkrétní věkové skupiny, která převyšuje 

kapacitu věkově homogenní třídy, budou vytvořeny třídy věkově smíšené. Děti je možné slučovat v 

případě absence pedagogických nebo provozních zaměstnanců, při provozních problémech, školních 

prázdninách, účasti dětí na školce v přírodě aj.  Třídy mají svůj denní režim, který je natolik flexibilní, 

aby mohl reagovat na změny a potřeby dětí.  

  

Přijímací  řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon.  

Místo a termín pro vydání a podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující 

školní rok je vyhlašován nejpozději jeden měsíc předem.  

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání je možné i v průběhu školního roku, nové dítě se však přijímá 

pouze na uvolněné místo do výše naplnění kapacity.  

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ ve správním řízení. Podmínky zápisu jsou upraveny 

samostatným vnitřním předpisem.  

Ověření schopnosti dítěte adaptovat se a přizpůsobit se prostředí mateřské školy (dále jen MŠ) 

umožňuje tříměsíční zkušební doba docházky do MŠ a spolupráce s pedagogicko-psychologickou 

poradnou.  

  

Školní vzdělávací program podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří podmínky 

pro jejich individuální osobnostní rozvoj a předpoklady k pozdějšímu vzdělávání.  

Náš školní vzdělávací program „Úsměv“ je programem osobnostně orientovaným a vytvořeným tak, 

aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet.  

MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, 

školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, 

výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.   

  

Provoz MŠ je od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Děti se scházejí do 8.00 hodin nebo po předchozí dohodě s 

rodiči jinak. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony 

pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemnou Plnou mocí. Pověřená osoba prokáže svoji 

totožnost předložením OP.  

K vyzvedávání dítěte z MŠ mladším sourozencem musí dát zákonný zástupce písemné pověření. Jde-li o 

sourozence velmi nízkého věku, odpovědný pracovník vyhodnotí, jestli nejsou ohroženy zájmy a 
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bezpečnost dítěte. Pokud není sourozenec smyslově a rozumově na takové úrovni, aby mohl zajistit 

bezpečný odchod dítěte domů, může škola vydání dítěte odmítnout.  

Vyzvedávání dětí po obědě:  12.00 – 12.30 (Berušky, Žabičky) 

12.15 - 12.45 (Myšky, Veverky) 

Při vyzvedávání dětí doporučujeme počítat s časem nutným k oblečení dítěte a následnému opuštění 

školy. Po vyzvednutí dítěte se rodiče nezdržují v prostorách školy či školní zahrady. Dítě by mělo být 

předem informováno o orientačním čase, kdy bude vyzvednuto a tento čas by měl být dodržen. 

Doporučujeme nevyzvedávat dítě na vícekrát.  Škola se uzamyká v 17.00 hodin.  

Učitelka může odmítnout vydat dítě osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem alkoholu, 

drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě.  

Pokud je po rozvodu dítě výhradně svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebude druhému z rodičů dítě 

vydáno bez písemného souhlasu rodiče pověřeného výchovou.  

Pokud soudní rozhodnutí nestanovuje výhradní péči jednoho z rodičů, mají právo vyzvednout dítě z MŠ 

oba rodiče. Rozvedení rodiče doloží kopii rozsudku o svěření dítěte do péče.  

  

Postup školy při nevyzvednutí dítěte  

- Učitelka zůstává v MŠ s dítětem po skončení provozu.  

- Učitelka zkouší všechny telefonické kontakty pro zjištění situace.  

- Pokud se nepodaří kontaktovat zákonné zástupce ani jinou pověřenou osobu, kontaktuje 

OSPOD a ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.   

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má MŠ povinnost informovat o 

tom zákonné zástupce. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu MŠ, může ředitelka školy 

po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání.  

  

Důvody ukončení docházky dítěte do MŠ:  

1) Z podnětu rodiče:  

Ukončení docházky dítěte do MŠ oznámí rodiče nejméně týden před datem ukončení, a to vždy 

písemnou formou. Současně je třeba vyrovnat všechny závazky vůči mateřské škole (školné, stravné 

aj.)  

2) Z podnětu ředitelky (po předchozím písemném upozornění):  

Ředitelka školy může podle § 35 odst. 1 písm. b) Školského zákona č. 561/2004 Sb. ukončit docházku 

dítěte po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců jestliže:  

a) dítě bez omluvy nedochází nejméně dva týdny do MŠ  

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a jednání k nápravě 

byla neúspěšná  

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské zařízení  
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d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo platbu za školní 

stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady a tento 

následně nedodrží.  

3) Odchod dítěte do základní školy:  

Odklad školní docházky jsou rodiče povinni nahlásit a doložit dokladem o odkladu školní docházky, 

který vydá základní škola, do které je dítě zapsáno. Doklad o OŠD dodají rodiče k rukám ředitelky školy.  

  

 

Zdraví dětí  

Rodiče přivádějí dítě do MŠ zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění (rýma, kašel, zánět 

spojivek, výskyt vší atd.). Učitelka má právo s ohledem na zachování zdraví ostatních dětí odmítnout 

přijetí dítěte do provozu MŠ, případně požadovat vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte 

pobývat v kolektivu. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti 

břicha, zánět spojivek, výskyt vší apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další 

zdravotní péče. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen 

neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, žloutenka, mononukleóza,..). Pokud dítě onemocní infekční 

chorobou (za infekční onemocnění se považuje i výskyt vší), je rodič povinen doložit potvrzením od 

lékaře nebo čestným prohlášením,  že je dítě zdravé.   

V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit zásadní změnu zdravotního stavu 

dítěte.  

Učitelky mohou výjimečně podávat léky dětem se souhlasem ředitelky školy a na základě žádosti o 

medikaci, která obsahuje zprávu ošetřujícího lékaře, která přesně popisuje dávkování léků. Pověřená 

učitelka podává lék na základě souhlasného stanoviska ředitelky školy.  

 Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických 

návyků a dodržování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, ale především samostatnost na WC).  

  

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí  

Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v 

prostředí MŠ i na akcích mimo ni. Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků i 

jiných osob, má škola právo vyloučit dítě z účasti na školních akcích (výlety, škola v přírodě apod.). 

Poučení dětí provádí škola přiměřeně věku a dokladem o provedeném poučení je záznam v přehledu 

výchovné práce.  

Za bezpečnost dětí v prostorách školy a zahrady zodpovídají zákonní zástupci před prokazatelným 

verbálním předáním dítěte učitelce a po prokazatelném verbálním převzetí dítěte od učitelky. Po 

prokazatelném předání dítěte do prokazatelného vydání dítěte zodpovídá za bezpečnost dítěte škola.   

Zákonní zástupci též zodpovídají za bezpečnost vlastních dětí při společných akcích, pořádaných po 

skončení provozu školy. 

Z bezpečnostních a hygienických důvodů není přípustný vstup a pohyb psů či jiných domácích zvířat do 

prostor MŠ včetně zahrady (znečišťování, možnost nežádoucího kontaktu a dětmi).  

Při pobytu ve škole používají všichni přezutí.  

Zákonní zástupci odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat 

obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)  
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Z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a 

vyzvedává dítě v prostorách MŠ v průběhu dne (v šatně i na zahradě) na nezbytně nutnou dobu.  

Zákonní zástupci plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky), které 

si dítě bere s sebou do školy a které by mohly zapříčinit úraz dítěte.  

V prostorách školy je zakázáno odkládat jakékoliv věci (kočárky, sáňky, koloběžky, kola aj.)  

První pomoc a ošetření – škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným 

vybavením. Na předem určených místech jsou rozmístěny seznamy telefonních čísel zákonných 

zástupců. Z tohoto důvodu je důležité, aby rodiče včas informovali školu o změnách telefonních čísel a  

změnách adresy bydliště.  

Doprovodem nemocného nebo zraněného dítěte k lékaři může být pověřena pouze zletilá osoba v 

pracovněprávním vztahu ke škole. Škola musí o události neprodleně informovat zákonného zástupce 

dítěte, později pak provést zápis do Knihy úrazů.  

  

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku. Po dohodě se zřizovatelem může 

být provoz MŠ přerušen v měsících červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznamuje 

ředitelka školy předem písemnou formou na přístupném místě (na nástěnkách v šatně).   

  

Stravování  

Pobyt dítěte v MŠ je podmíněn stravováním. Z hygienických důvodů je nepřípustné donášení vlastního 

jídla.  

Odhlašování dětí probíhá nejpozději do 7.30 hodin zápisem do sešitu ve vestibulech tříd MŠ nebo 

telefonicky prostřednictvím učitelek MŠ. Pokud tak zákonný zástupce neučiní do uvedené doby, dítě je 

započítáno do docházky a hradí stravné.  V případě absence si mohou rodiče oběd vyzvednout v MŠ 

(po předchozím oznámení), avšak pouze první den absence dítěte. Nástup dítěte do MŠ po absenci jsou 

rodiče povinni den předem nahlásit škole nebo přivést dítě do MŠ do 7.30 hodin, aby bylo s dítětem 

počítáno v docházce.  

Během stravovaní zákonní zástupci nevstupují do tříd, jak z důvodu hygienických, tak i společenských.  

  

Úplata za vzdělávání  

Výše úplaty je stanovena Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání.   

  

Spolupráce s rodinou  

Cílem naší spolupráce je prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ. Zákonný zástupce má 

právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích a rozvoji. Jsme 

otevřená MŠ, zákonní zástupci mají možnost účastnit se mnoha programů a akcí MŠ.  

Zákonní zástupci mohou konzultovat s učitelkami veškeré připomínky k práci školy, navrhovat náměty 

na akce MŠ a mají právo se vyjadřovat k obsahu školního vzdělávacího programu. O cílech a záměrech 

vzdělávacího programu a všech akcích MŠ jsou zákonní zástupci včas a dostatečně informováni 

(nástěnky, rozhovory apod.) Konzultace zákonných zástupců s učitelkami či vedením školy jsou možné 

kdykoli po ústní či telefonické domluvě.  Zákonní zástupci se účastní rodičovských schůzek, na 

rodičovské schůzky přicházejí bez dětí.  
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Pro vzájemnou koordinaci a úspěšnost našeho společného výchovného působení je důležité, aby byly 

učitelky informovány o každé změně týkající se dítěte, jeho zdravotního a psychického stavu, 

individuálních potřeb.  

Škola zpracovává a eviduje osobní údaje a osobní citlivé údaje svěřených dětí ve smyslu všech 

ustanovení zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Zákonní zástupci souhlasí se zpracováním 

a evidováním osobních údajů pro vedení povinné dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb. 

Školského zákona a dále souhlasí se zveřejňováním fotografií svých dětí v propagačních materiálech    

 

školy (např. Štěrboholské listy), na nástěnkách, internetových stránkách a pro jiné účely související s 

běžným chodem školy. Souhlas poskytují neomezeně.  

 

  

Práva a povinnosti dětí, rodičů a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole  

 

Práva a povinnosti dětí:   

• individuálně uspokojovat své tělesné potřeby /potřeba jídla, odpočinku apod./ 

• vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou  

• užívat spontánně celé prostředí za předpokladu dodržení domluvených pravidel  

• účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi  

• nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost  

• podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech  

• vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení  

• podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití  

  

Práva a povinnosti zákonných zástupců:  

• právo být seznámen se školním řádem školy a povinnost dodržovat jej  

• povinnost znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí, spolupracovat s učitelkami  

• právo být seznámen se základními materiály MŠ (Školní vzdělávací program, řád ŠJ, apod.)  

• právo i povinnost využívat informační systém (informace na nástěnkách, webové stránky)  

• právo zapojit se do života školy, účastnit se programu, přispívat svými nápady a náměty k 

obohacení programu školy  

• právo účastnit se činností ve třídě po předchozí domluvě s učitelkou 

• právo konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy a společný 

postup  

• právo zapojit se do činnosti  KRPŠ, účastnit se schůzek  

• povinnost ohlásit výskyt infekčního onemocnění  

• právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního života  

• povinnost zaplatit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní vzdělávání a stravné  

• povinnost účastnit se třídních schůzek, jakákoliv přijatá rozhodnutí z těchto schůzí jsou pro 

všechny zákonné zástupce závazná 
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Práva a povinnosti zaměstnanců: 

• právo na informovanost o dění ve škole, které se jich týká 

• právo vyjádřit názor ke všem problémům ve škole a vůči odpovědným osobám bez jakýchkoliv 

důsledků, obdržet odpověď na dotazy týkající se provozu školy 

• právo na vlídné zacházení, vytvoření vhodných podmínek k práci, zajištění těch základních služeb, 

které jsou nezbytné pro kvalitní práci, na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, 

informační zdroje pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení 

odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele 

• povinnost respektovat Úmluvu o právech dítěte, respektovat osobnost každého dítěte a aktivně 

je chránit před psychickým či fyzickým ubližováním a ponižováním 

• povinnost vytvářet pro děti podnětné a emočně kladné prostředí 

• povinnost dodržovat vnitřní směrnice školy a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 

  

 

Závěrečná ustanovení 

 

Ruší se předchozí znění této směrnice č.j. ZŠMŠ/341/2015. Její uložení, archivace a skartace se 

řídí spisovým řádem školy. 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016  

  

  

  

  

 

  

Mgr. Eva Kollmannová 

ředitelka ZŠ a MŠ  


