
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

Strana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

2017 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

Strana 2 

Školní řád mateřské školy je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona 

ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů; zejména vyhlášky č. 

14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o základním vzdělávání, č. 72/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách, vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o rodině, zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o opatřeních k 

ochraně před škodami návykovými látkami; zákona č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů, zákona 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním 

stravování, Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných 

předpisů ČR. 
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1 Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí 

a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

mateřské školy 

1.1 Práva dětí a zákonných zástupců 

1.1 Děti mají právo 

 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu; děti se zdravotním postižením 

nebo děti sociálně znevýhodněné se vzdělávají s ohledem k jejich specifickým 

potřebám a schopnostem 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

 obracet se na všechny pracovníky mateřské školy se svými dotazy, potřebami, 

problémy 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly a ovlivňovaly jejich 

rozumovou a morální výchovu 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením v areálu 

mateřské školy 

 na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek 

 užívat a používat veškeré zařízení mateřské školy pod dohledem pracovníků školy 

1.2 Zákonní zástupci mají právo 

 na seznámení se všemi předpisy se vztahem k režimu a činnostem v mateřské škole 

 na informace o průběhu předškolního vzdělávání prostřednictvím třídní schůzky a 

webových stránek školy a informačního systému školy – informativní tabule ve škole 

 mají právo na individuální pohovor; je nutné domluvit přesný termín, který bude 

vyhovovat oběma stranám a nebude narušovat vzdělávací proces 

 zákonný zástupce dítěte má právo požádat školu o zprostředkování vyšetření ve 

školském poradenském zařízení; dokumentaci připraví škola 

 požádat o individuální vzdělávání dítěte v mateřské škole (tuto skutečnost musí 

zákonný zástupce provést při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání) 
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1.3 Povinnosti dětí a zákonných zástupců 

1.3.1 DĚTI JSOU POVINNÉ 

 řádně docházet do mateřské školy a vzdělávat se 

 účastnit se školních a mimoškolních aktivit 

 přicházet do mateřské školy v určený čas tj. mezi 6.30 hod. do 7.55 hod, aby 

nenarušovaly režimové momenty a plnění třídních vzdělávacích programů 

 převlékat se a přezouvat v šatně a své věci si ukládat pouze do přiděleného šatního 

boxu 

 chránit své zdraví i zdraví svých kamarádů a pracovníků školy 

 respektovat a plnit pokyny všech pracovníků školy v souladu s právními předpisy a 

školním řádem 

 respektovat při mimoškolních aktivitách pravidla bezpečnosti stanovená 

pedagogickým pracovníkem 

 udržovat pořádek v celém areálu mateřské školy 

 vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem (tj. bez slovní a fyzické 

agrese, přiměřeným tónem a s respektem vůči druhé osobě) 

 nenarušovat nevhodným chováním chod režimových momentů v mateřské škole 

 nepoškozovat majetek školy a spolužáků (případné škody jsou povinni nahradit 

zákonní zástupci po dohodě s pedagogickým pracovníkem) 

1.3.2 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI 

 nahlásit jakékoli změny jak ve zdravotní dokumentaci dítěte, tak i v osobních údajích 

dítěte 

 poskytnout dostupné telefonní číslo pro naléhavé potřeby 

 omluvit předem známou absenci dítěte v docházkovém sešitu 

 omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti (písemně, 

telefonicky nebo osobně); po návratu do školy uvést v docházkovém sešitu důvod 

absence 

 spolupracovat se školou při naplňování doporučení ze školského poradenského 

zařízení 

 vyplnit přihlášku ke stravování 

 platit dle pokynů vedoucí školní jídelny a vnitřního řádu školní jídelny mateřské 

školy stravné a úplatu za vzdělávání dle vnitřní směrnice školy 

 informovat se na chování a vývoj dítěte 

 účastnit se třídních schůzek 
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 neprodleně hlásit veškeré změny, které ovlivňují docházku dítěte do mateřské školy 

(adresa, telefonní kontakt, soudní opatření a rozhodnutí, změny kontaktních osob) 

 dostavit se neprodleně z důvodu náhlých zdravotních obtíží dítěte do mateřské 

školy; pokud tak neučiní, paní učitelka upozorní na danou situaci vedoucí učitelku, 

která ji posoudí a rozhodne, jak se bude řešit; o vzniklé situaci bude informovat 

ředitelku školy  

 pokud požádal zákonný zástupce o individuální vzdělávání, zajistit účast dítěte u 

ověření 

1.4 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

1.4.1 POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 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 

školách a školských zařízeních 

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj 

 zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o 

zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku 

 poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené 

s výchovou a vzděláváním 

1.4.2 PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných 

zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem školy 

 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 
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 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

1.5 Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

školy 

 pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 

takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího 

programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření 

 všichni zaměstnanci školy chrání děti před všemi formami špatného zacházení nebo 

násilí; dbají toho, aby nepřicházely do styku s materiály a informacemi, které jsou pro 

ně nevhodné 

 respektují jejich soukromí  

 informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, a další důležité 

informace o dítěti, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 

101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů 

 vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce dítěte 

k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte, 

konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem dítěte 

 všichni pedagogičtí pracovníci se účastní zahajovací třídní schůzky  

2 Provoz a vnitřní režim školy 

2.1 Organizace předškolního vzdělávání 

 uchazeč se stává klientem mateřské školy prvním dnem školního roku, popřípadě 

dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání  

 kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávaní a další podrobnosti k přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání jsou součástí Školního vzdělávacího programu 

mateřské školy v organizaci vzdělávání 

 dítě přestává být klientem mateřské školy k 31. 8. daného roku, kdy byl přijato 

k základnímu vzdělávání 

 dítě přestává být klientem školy, z níž se odhlásil, dnem odhlášení 

 areál školy je pro děti otevřen od 6.30 hod. 

 otevření obou budov zabezpečují provozní pracovnice 

 zákonní zástupci přivádějí své děti k určenému šatnímu boxu, kde se dítě převlékne a 

přezuje do vhodné (pevné a nekluzké) obuvi a odchází se zákonným zástupcem do 
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třídy, kde předá dítě osobně pověřené paní učitelce a sdělí ji potřebné informace o 

dítěti 

 v jednotlivých denních činnostech se pedagogičtí pracovníci řídí denním režimem 

mateřské školy 

 začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven v rozsahu 4 hodin ve dnech, 

kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání; povinné vzdělávání začíná v 8.00 

hodin  

 za správné fungování provozní stránky školy i průběhu výchovně vzdělávacího 

procesu odpovídá ředitel právního subjektu, jeho zástupce a vedoucí učitelka 

mateřské školy 

2.2 Podpůrná opatření 

 podpůrná opatření se poskytují v rozsahu 1. – 5. stupně  

 za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením 

podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídá školní 

speciální pedagog 

 školní speciální pedagog také odpovídá za bezodkladné předání plánu pedagogické 

podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se dítě podle něj vzdělával 

 doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání dítěte vydá na základě 

posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte školské poradenské zařízení 

 podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce dítěte 

2.2.1 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ 

 podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace 

a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována dítěti, u kterého se projevuje potřeba 

úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu  

 nepostačuje – li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte při 

vzdělávání, zpracuje škola plán pedagogické; za jeho vypracování odpovídá školní 

speciální pedagog 

 plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích 

potřeb dítěte, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu 

vyhodnocování naplňování plánu 
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 plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem 

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte 

 poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje 

  nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda 

podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů; není-li tomu tak, doporučí 

škola zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení  

 s plánem pedagogické podpory seznámí škola prostřednictví školního speciálního 

pedagoga žáka zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogy podílející se na plnění 

tohoto plánu 

  plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny 

2.2.2 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ 

 podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení 

školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce 

dítěte 

 na základě doporučení školského poradenského zařízení a základě žádosti 

zákonného zástupce dítěte zpracovává škola, resp. školní speciální pedagog 

individuální vzdělávací plán  

 na základě doporučení školského poradenského zařízení zřizuje škola se souhlasem 

Středočeského kraje funkci asistenta pedagoga; náplň práce stanovuje ředitel školy ve 

spolupráci se školním speciálním pedagogem dle doporučení školského 

poradenského zařízení 

 individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je 

součástí dokumentace dítěte ve školní matrice 

 individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných 

opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje dítěte a 

údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte 

 individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce 

dítěte 
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  individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého 

školního roku podle potřeb dítěte 

 škola, resp. školní speciální pedagog, seznámí s individuálním vzdělávacím plánem 

všechny pedagogy, případně i asistenta pedagoga a zákonného zástupce dítěte, který 

tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 

 školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou resp. školním speciálním 

pedagogem sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu a poskytuje dítěti, zákonnému zástupci dítěte a škole 

poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním 

vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy 

2.3 Individuální vzdělávání 

 individuální vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné docházky do mateřské školy 

 o individuální vzdělávání požádá zákonný zástupce buď u zápisu k předškolnímu 

vzdělávání, nebo nejpozději 3 měsíce před koncem školního roku 

 mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí další postup při vzdělávání 

 termín stanoví ředitelka školy na druhou polovinu listopadu; náhradní termín na 

první polovinu prosince 

 přesný termín bude sdělen zákonným zástupcům osobně 

 ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání, pokud se zákonný zástupce k ověření 

nedostavil ani v náhradním termínu 

 odvolání proti rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek 

 po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě již opětovně individuálně 

vzdělávat 

2.4 Docházka do mateřské školy 

2.4.1 SHROMAŽĎOVÁNÍ DĚTÍ V RANNÍCH HODINÁCH  

 v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin se děti scházejí v předem určené třídě (zákonní 

zástupci jsou předem informováni, na kterou budovu jejich dítě dochází) 

 od 7.00 hodin jsou převáděny děti pod dohledem svých učitelek do kmenových tříd  

 budova školy se ráno odemyká v 7.15 hodin; budova se zamyká v 7.45 hodin 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

Strana 12 

2.4.2 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

 po obědě odemyká pověřený provozní pracovník budovu v 12.15 hodin; zákonný 

zástupce nebo jím pověřená osoba si dítě může vyzvednout od 12.15 hodin do 12.45 

hodin; budova se zamyká v 12.45 hodin; zákonný zástupce si vyzvedává svoje dítě ve 

své kmenové třídě 

 po odpolední svačině se budova odemyká v 14.30 hodin a zamyká v 15.30 hodin; 

v této době si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedává dítě v kmenové 

třídě 

 od 16.00 hodin do konce provozu mateřské školy tj. do 16.30 se děti shromažďují ve 

třídě v předem určené třídě, kde si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba 

může vyzvednout 

 po vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou není 

dovoleno zdržovat se z bezpečnostních a hygienických důvodů v areálu školy 

 v jednotlivých denních činnostech se pedagogičtí pracovníci řídí denním režimem 

mateřské školy  

2.5 Postup školy při nevyzvednutí dítěte 

 pedagogický pracovník v první řadě kontaktuje zákonné zástupce dítěte 

 dále kontaktuje písemně pověřené osoby zákonnými zástupci k vyzvedávání dítěte 

 dále kontaktuje orgán sociálně právní ochrany dítěte – OSPOD 

 ve spolupráci s OSPOD Městskou policii 

 pedagogický pracovník nesmí opustit s dítětem prostor 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 pedagogického pracovníka 

2.6 Organizace aktivit mimo vzdělávání  

Cílem těchto programů mimo vzdělávání je poskytnout dětem aktivní odpočinek, 

rozvíjet a podporovat jejich schopnosti, nadání, zájmy, vést je přiměřeně jejich věku k účasti 

na společenském životě, pomáhat jejich všestrannému rozvoji.  
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 před každou mimoškolní akcí jsou děti seznámeny s pravidly BOZ přiměřeně jejich 

věku, rozumovým schopnostem a vzhledem k charakteru akce; pravidla jsou 

písemně formulována  

 poučení dětí je zaznamenáno v třídní knize, písemný dokument je archivován 

 pro zákonného zástupce je vypracován informovaný souhlas, ve kterém je popsán 

průběh a časové rozvržení akce; informovaný souhlas je archivován  

 na mimoškolních akcích se děti řídí školním řádem mateřské školy 

 při přesunech se děti řídí pokyny pedagogického dohledu a pravidly silničního 

provozu  

2.6.1 VÝUKA PLAVÁNÍ 

 výuka plavání probíhá vždy 1x za 14 dní; je součástí ŠVP MŠ – Děti a jejich svět 

 výuka plavání je určena výhradně pro děti předškolního věku a se souhlasem 

zákonného zástupce a platným posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzené 

lékařem 

 výuku plavání zabezpečuje Baby club ELMA s.r.o. 

2.6.2 ORGANIZACE PLAVÁNÍ 

 děti odjíždí na výuku plavání smluvním autobusem pod neustálým dohledem 

pověřených pedagogických pracovníků školy  

 počet určených pedagogických pracovnic určuje vždy vedoucí učitelka; počet vždy 

převyšuje počet vytvořených skupin na výuku plavání  

 po celou dobu výuky nese odpovědnost za děti pověřený pedagogický pracovník 

 pedagogický pracovník zabezpečí dohled a poskytne pomoc při převlékání dětí, 

nutnou hygienou před vstupem do bazénu; poté předá děti pracovníkovi, který 

provádí výuku, avšak je neustále přítomen a vizuálně kontroluje danou skupinu dětí 

 spolupracuje aktivně s osobou, která provádí plavecký výcvik  

 pokud dítě opouští z jakéhokoli důvodu bazén, odchází s ním pověřený pedagogický 

pracovník; jednotlivé skupiny dětí jsou i nadále pod dohledem pedagogického 

pracovníka  

 po ukončení výuky zabezpečí pedagogický pracovník provedení hygieny po plavání, 

dohlédne a pomůže s převlékáním dětí, vysuší mokré vlasy a odchází s dětmi do 

autobusu 

 děti se po výuce vrací zpět do mateřské školy, kde je pedagogický pracovník předá 

učiteli do kmenové třídy 
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2.6.3 EXKURZE 

 exkurze stanovené školním vzdělávacím programem jsou součástí výchovně 

vzdělávacího procesu dětí; plány exkurzí jsou součástí ročního plánu práce školy 

 exkurze se organizují půldenní a jednodenní se souhlasem ředitele školy 

 zajišťuje a vede je pedagogický pracovník určený vedoucí učitelkou mateřské školy se 

souhlasem ředitele školy  

 na každých 10 dětí musí být zajištěn jeden pedagogický pracovník 

 děti při exkurzích dodržují bezpečnostní předpisy a pokyny pracovníků organizace, v 

níž se exkurze koná 

  na všech akcích pořádaných školou platí školní řád 

2.6.4 ŠKOLNÍ VÝLETY 

 školní výlety dětí mateřské školy se organizují zpravidla dvakrát ročně a na každých 

10 dětí je při školních výletech určen jeden pedagogický pracovník 

 děti se při školních výletech řídí pokyny pedagogického dozoru; vždy je nutno se 

řídit pokyny provozovatelů zařízení, které děti využívají, s těmito pokyny je seznámí 

vedoucí akce 

 pro děti, kteří se školního výletu neúčastní, je zajištěn náhradní program 

2.6.5 ZOTAVOVACÍ POBYTY 

 zotavovací pobyty se konají zpravidla dvakrát během školního roku, pokud mají děti 

a zákonní zástupci o danou aktivitu zájem 

 zotavovacím pobytem se rozumí škola v přírodě (zimní, letní) 

 dohled nad dětmi po celou dobu pobytu vykonává pověřený pedagogický pracovník 

 

3 Školní jídelna 

 provoz ve školní jídelně se řídí vnitřním řádem školní jídelny mateřské školy; platí 

stravování dětí jak ve školních jídelnách, tak i na jednotlivých třídách 

 časy stravování určuje vedoucí mateřské školy po dohodě s vedoucí školní jídelny 
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3.1 Svačiny 

 děti budovy A odchází jak na dopolední, tak na odpolední svačinu do školních 

jídelen pod dohledem jak pověřených pedagogických pracovníků, tak i za pomoci 

provozních pracovnic 

 pro malé děti jsou svačiny připraveny na stole; předškolní děti jsou vedeny k samo 

obslužnosti tak, že si svačinu dítě ke stolečku přinese samo; pití je u všech věkových 

skupin podáváno zaměstnanci školy 

 po svačině děti odchází pod dohledem pedagogického pracovníka zpět na kmenové 

třídy 

 děti na budově B jsou stravovány na jednotlivých třídách; dopolední i odpolední 

svačiny jsou prostřeny na stole 

3.2 Oběd 

 děti budovy A odchází na oběd do školních jídelen pod dohledem jak pověřených 

pedagogických pracovníků, tak i za pomoci provozních pracovnic 

 děti se při pohybu v jídelně a při stolování chovají ukázněně, v prostorách školní 

jídelny děti respektují zásady stolování a slušného chování, ke kterému jsou všemi 

pracovníky školy vedeny 

 celý příbor je připraven na stole, polévku nalévá paní kuchařka, talíře po polévce 

odnáší zaměstnanci školy, kteří jsou s dětmi v jídelně; hlavní jídlo je roznášeno 

malým dětem; předškolní děti si jídlo vyzvednou u výdejního pultu  

 po obědě děti odchází pod dohledem zpět na jednotlivé třídy 

 nejmenší děti z budově B jsou stravovány na jednotlivých třídách stejným způsobem 

jako děti ve školních jídelnách 

 větší děti odcházejí na oběd do budovy A a stravují se stejným zůsobem  

 rozdělení strávníků do jednotlivých jídelen je plně v kompetenci vedoucí učitelky 

mateřské školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny 

 přihlášení ke školnímu stravování, odhlášení se z něj a placení stravného se 

uskutečňuje podle vnitřního řádu školní jídelny 
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4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a 

jejich ochrany před rizikovým chováním žáků a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí – obecná ustanovení 

 veškeré písemnosti jsou součástí matriky dítěte a jedná se o interní dokumenty školy, 

veškerá poučení a pokyny jsou formulovány písemně a jsou archivována u vedoucí 

učitelky mateřské školy; poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a seznámení se s 

pravidly uvedenými ve školním řádu provádí učitelky na počátku školního roku a na 

počátku 2. pololetí; pedagog děti seznámí zejména: 

o se školním řádem 

o  se zásadami bezpečného chování ve vnitřním a vnějším areálu školy, při 

pobytu dětí mimo areál školy zejména na veřejných komunikacích 

o se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s předškolním 

vzděláváním 

o s postupem při úrazech 

o s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru 

 poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu -  vycházky, výlety, 

exkurze, plavecký výcvik, zotavovací pobyty apod. – paní učitelky seznámí děti se všemi 

pravidly, podle kterých se budou děti řídit, a s případnými zákazy; dále děti poučí o 

správném vybavení, které děti potřebují k úspěšnému zvládnutí akce; poučení dětí 

provede vždy vedoucí akce a účastní se ho všichni pracovníci, kteří jsou pověřeni 

dozorem nad dětmi; poučení se zapíše do třídní knihy 

  veškeré tiskoviny ohledně BOZ se odevzdávají před započetím akce vedoucí učitelce 

mateřské školy, která je eviduje 

 každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v areálu školy nebo na akcích 

pořádaných školou, jsou děti povinni hlásit ihned svému učiteli nebo kterémukoli 

pracovníkovi školy; pokyny, jak řešit vzniklou situaci, jsou obsaženy v příloze č. 1 

tohoto řádu 
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4.2 Obecná pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví 

ohrožujících rizik 

 za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu pobytu dítěte 

pedagogičtí pracovníci; a to od jeho předání až po jeho vyzvednutí zákonným 

zástupcem nebo pověřenou osobou, která má vyplněné a podepsané zmocnění od 

zákonného zástupce 

 učitelka nesmí opustit třídu a odejít od dětí;  při velmi závažných důvodech si musí 

zabezpečit dohled jiné pracovnice mateřské školy 

 při hře dětí ve třídě dbá učitelka, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází 

konfliktům, 

 učitelka nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a 

špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti 

strčit do nosu či ucha. 

 při chůzi po schodech dbá na to, aby byly děti ukázněné, chodily klidně, držely se 

zábradlí. 

 při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje 

na případné nebezpečí. Bývá na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení 

v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je sportovní nářadí v pořádku a řídit se 

řádem tělocvičny, který je umístěn na viditelném místě včetně traumatologického 

plánu, který je u lékárničky 

 při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor; sama se obléká, poté co 

jsou děti připraveny na pobyt venku  

 při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.  

 pedagogický pracovník odpovídá při pobytu mimo území školy za bezpečnost 

nejvýše:  

o dvaceti dětí 

o ve třídách pro děti se zdravotním postižením v počtu 12 ti dětí 

 vedoucí organizační jednotky určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických 

činnostech (plavání, výlety, zotavovací pobyty a ostatní nadstandartní akce) nebo při 

pobytu náročném na bezpečnost dětí, další zletilou osobu způsobilou k právním 

úkonům, zajišťující bezpečnost a potřeby dětí, která má toto v náplni práce.  

 paní učitelky musí dbát zvýšené pozornosti nad dětmi v době pohybu dětí na 

chodbách mateřské školy, na toaletách, při přechodu na stravování a neustále děti 

počítat. Při těchto přechodech po budově se musí učitelky snažit o bezpečný přesun 

celé skupiny dětí a zvládnout organizaci.  

 všichni zaměstnanci i návštěvníci školy jsou ve svém zájmu i v zájmu svého okolí 

povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví; zejména je zakázáno: 
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o kouřit v celém areálu školy 

o pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky (OPL) 

dětem je zakázáno: 

o přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, včetně 

kuličkových pistolí 

o přinášet do školy jakékoli léky a nabízet svým kamarádům 

o zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji 

o donášet, příp. ponechávat bez dozoru cenné předměty a větší částky peněz 

o vstupovat do areálu školy se skateboardy, koloběžkami a na kolečkových 

bruslích (příp. v jiné nevhodně upravené obuvi) 

o otvírat okna ani s nimi jakkoliv manipulovat  

o přechovávat ve svých šatních blocích sladkosti, léky, spreje a další chemické 

přípravky 

o je přísně zakázáno pohybovat se na zídkách ve venkovních prostorách 

mateřské školy, platí i pro sourozence 

o je přísně zakázáno vstupovat do areálu školy se psy a jinými domácími 

mazlíčky a také je zakázáno je uvazovat u plotu či vrat školy 

 do mateřské školy přivádí zákonný zástupce pouze zdravé dítě 

  v případě, že paní učitelka ráno při předávání dítěte zjistí viditelné známky 

onemocnění, zákonný zástupce si své dítě odvede zpět do domácí péče 

4.3 Ochrana před rizikovým chováním dětí 

Hlavním prvkem ochrany před nežádoucím společenským chováním je výchova a 

podpora dětí předškolního věku ke zdravému životnímu stylu. Pracovníci školy se pod 

metodickým a koordinačním vedením metodika prevence zaměřují ve výchovně 

vzdělávacím procesu, s cílem předejít sociálně-patologickým jevům, na posilování a 

povzbuzování sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty dětí. Současně vytvářejí v kolektivu 

dětí optimální podmínky pro vzdělávací proces, v jehož rámci minimalizují nepříznivé 

ovlivňování rozvoje a schopnosti a osobnosti dítěte. V rámci školního vzdělávacího 

programu jsou děti vedeny s ohledem k jejich věku a schopnostem ke zdravému způsobu 

života, jsou seznamovány různými metodami se základními informacemi z oblasti 

rizikového chování. Interaktivní a hravou formou se děti seznamují s problematikou užívání 

návykových látek, virtuální závislostí, alkoholismu, kouření, vandalismu, gamblingu a 

dalších společensky rizikových forem jednání a chování. 

 školní metodik prevence vypracovává každý rok minimální preventivní program, ve 

kterém stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle v oblasti primární prevence, 
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monitoruje klima v jednotlivých třídách, koordinuje výběr vhodných preventivních 

programů pro děti, zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence a informuje je o 

preventivním programu školy a dalších aktivitách; školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi zaměřenými na 

sociálně právní ochranou dětí a mládeže 

4.4 Opatření při pobytu dětí venku 

 při pobytu na školní zahradě se děti řídí provozním řádem venkovní hrací plochy; 

Děti mají zakázáno vzdalovat se z dohledu pedagogického pracovníka či pověřené 

osoby do prostoru zahrady 

 při vycházkách chodí děti ve dvojicích a v zástupu tak, aby byla zajištěna jejich 

bezpečná chůze; chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím 

  učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky; průběžně děti seznamují s pravidly 

bezpečného chování na ulici a v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.) 

  při opuštění areálu školy nosí děti do reflexní vestičky, kravaty nebo jednobarevné 

kšiltovky s adresou mateřské školy a mobilním spojením. Kšiltovek využíváme 

zejména při školních výletech anebo při akcích, kde se vyskytuje větší počet cizích 

dětí 

 učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a organizují činnosti tak, 

aby předcházely úrazům dětí 

4.5 Organizace při nadstandartních akcích MŠ  

 vedoucí učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při těchto akcích dostatečným počtem 

pedagogických pracovníků a zdravotního doprovodu. Stanoví hlavního vedoucího 

akce, který je povinen den předem poučit děti o bezpečném chování a jednání 

v těchto situacích 

 vedoucí akce zajistí zápis v třídní knize  

 v den konání akce vyplní hlášení BOZ o konání akce podle počtu dětí 

4.6 Opatření při úrazech 

 všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při 

jakémkoliv úraze 

 v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc 
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 dále jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce dítěte, vedoucí 

učitelku a ředitelku školy  

 každý úraz je zaznamenán do knihy úrazů  

 u úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, se vyplní vedoucí učitelka protokol o 

školním úraze 

  lékárničky jsou umístěny po celé budově mateřské školy na viditelných místech; 

centrální lékárnička je ve sborovně mateřské školy; lékárničky jsou pravidelně 

kontrolovány a doplňovány 

4.7 Provozní řád tělocvičny 

 při tělovýchovných aktivitách dbají učitelky zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí 

 učitelka upozorňuje na případné nebezpečí 

 děti jsou poučeny o zásadách bezpečného chování v tělocvičně 

 před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je sportovní nářadí 

v pořádku  

 tělocvična slouží pouze pro tělovýchovné aktivity dětí 

 děti vstupují do tělocvičny zásadně pod dohledem pedagogického pracovníka, který 

je tam s nimi po celou dobu pobytu a z tělocvičny se nesmí vzdálit 

 děti musí mít vhodné oblečení a bezpečnou obuv na cvičení 

 děti nesmí nosit na cvičení žádné šperky, zejména řetízky kolem krku; za odložené 

věci nenese škola odpovědnost 

 při cvičení na sportovním nářadí učitelka dává záchranu na nejrizikovějším místě 

 po odchodu dětí z tělocvičny, provozní pracovnice uklidí daný prostor a veškeré 

sportovní nářadí na své místo 

4.7.1 ZAHRADA – POZEMEK MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 zahrada je uzavřená, pozemek oplocený a o hrajících si dětech je přehled; děti jsou 

vizuálně neustále kontrolovány učitelkami, které je průběžně stále počítají  

 vrata objektu jsou neustále bezpečnostně zajištěna (zástrčka na vratech umístěna tak, 

aby na ní děti nedosáhly) a nemohly opustit areál školy  

 o tomto zabezpečení vrat musí mít paní učitelky neustále přehled a na zabezpečení je 

upozorňována i rodičovská veřejnost 
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4.7.2 PŘÍCHOD DĚTÍ NA ZAHRADU MŠ 

 před pobytem venku na školní zahradě v dopoledních i odpoledních hodinách 

provozní zaměstnankyně zkontrolují stav školní zahrady 

 při potřebě úklidu tohoto místa, provedou úklid provozní pracovnice  

 v případě potřeby provozní pracovnice (teplé suché počasí) kropí v dostatečném 

časovém předstihu před příchodem dětí travnatou plochu a pískoviště 

 učitelky kontrolují průběžně stav venkovních ploch pro hry dětí a herních prvků  

 na školní zahradě jsou vymezena místa pro ukládání odpadků  

 před ukončením pobytu musí děti i paní učitelky uklidit hračky do určených prostor, 

zamést pískoviště a určené prostory pro hračky uzamknout 

5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 dítě má právo užívat a používat zařízení školy; zejména hračky a ostatní pomůcky, 

které souvisí s předškolním vzděláváním, avšak je povinen řídit se pokyny všech 

pracovníků školy  

 dítě je povinno nepoškozovat věci, které tvoří zařízení školy  

 v případě poškození vnitřního zařízení se učitelka domluví o způsobu náhrady se 

zákonným zástupcem  

6 Obecná ustanovení 

 pokud škola uveřejňuje vhodné fotky na www stránkách školy, má písemný souhlas 

zákonného zástupce dítěte 

 pokud škola provádí vizuální kontrolu hlavy, má písemný souhlas zákonného 

zástupce dítěte (problémy se šířením parazitů) 

 všichni pracovníci školy dbají na ochranu osobních údajů dítěte; škola má podepsaný 

souhlas zákonného zástupce s disponováním rodného čísla – školní matrika, 

předávání údajů 

 nalezené věci se odevzdávají pedagogickým pracovníkům školy nebo do kanceláře 

školy, z prostorových důvodů je škola uchovává pouze 1 měsíc 

 

Mgr. Šárka Vostarková 

ředitelka školy 
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