
Š k o l n í  ř á d  M a t e ř s k é  š k o l y

Zápis dětí do mateřské školy
Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Zápis se koná v měsíci dubnu 

a rodiče  předloží  potřebné  údaje  o  narození  dítěte.  K  předškolnímu  vzdělávání  se  přijímají 
přednostně  děti  v  posledním roce  před  zahájením povinné  školní  docházky.  Pokud  nelze  dítě 
v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž 
má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, je-li pro něj místo. 
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel základní školy. Přihlášku dítěte 
do mateřské  školy  si  rodiče  vyzvednou  v  mateřské  škole.  Po  ukončení  zápisu  obdrží  rodiče 
rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Mateřská škola může přijmout pouze děti, které se 
podrobily stanoveným pravidelným očkováním.

Provoz školy
Školní rok začíná zpravidla 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Mateřská 

škola je otevřena od 6.30. – 16.30hod. Provoz bývá obvykle přerušen v měsíci červenci nebo srpnu, 
popřípadě  v  obou  měsících,  a  to  po  dobu  nejdéle  5  týdnů.  Omezení  nebo  přerušení  provozu 
oznamujeme  zákonným  zástupcům  nejméně  2  měsíce  předem.  Provoz  v  mateřské  škole  lze 
ze závažných  důvodů  a  po  projednání  se  zřizovatelem omezit  nebo  přerušit  i  v  jiném období. 
Za závažné  důvody  se  považují  organizační  nebo  technické  příčiny,  které  znemožňují  řádné 
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel 
na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne.

Docházka dětí 
Děti se přijímají v době od 6.30 do 8.30hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. 

Po předchozí  dohodě  s  rodiči  se  lze  dostavit  i  s  dítětem v  jiné  době  (nutnost  nahlásit  změny 
ve stravování).

Děti na čtyřhodinovou docházku se přijímají na dobu od 8.15 do 12.15 hod., po dohodě je možné 
i v jinou dobu.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Škola je z bezpečnostních důvodů od 8.30 hod do 12.00 hod a 12.30 až 15.00 hod uzamčena. 

Osoby, které chtějí do budovy, musí zazvonit a ohlásit se

Za  bezpečnost  dětí  odpovídají  učitelky  od  doby,  kdy  dítě  převezmou  od  rodičů  nebo  jimi 
pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče 
nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři mateřské školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou 
rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. v případě nutnosti 
i následného lékařského vyšetření a ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření.



Povinnosti zákonných zástupců
1. Předávat  dítě  učitelce  osobně,  pokud  předávání  a  odvádění  provádí  jiná  osoba  nebo 

sourozenec (pouze starší 10 let), musí písemně potvrdit tuto skutečnost uzavřením dohody 
o předávání, vždy předem.

2. Zajistit pravidelnou docházku – pokud dítě bude v MŠ nepřítomno bez omluvy více než dva 
týdny, budou zák. zástupci vyrozuměni předem o možnosti vyřazení dítěte.

3. Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině.

4. Nahlásit  každou změnu v osobních datech dítěte,  tel.  spojení a jeho změnu. Pro potřeby 
tzv. matriky školy je  nutné  sdělit  tyto  údaje  o  dítěti  (jméno,  příjmení,rodné  číslo,  státní 
občanství,  místo  trvalého  pobytu,  datum  zahájení  vzdělávání,  informace  o  zdravotním 
postižení,  informace  o  zdravotním  znevýhodnění,  informace  o  sociálním  znevýhodnění 
(dobrovolně), údaje o zdravotních obtížích, jméno, příjmení zákonného zástupce (ZZ), místo 
trvalého pobytu ZZ, adresa ZZ pro doručování písemností, telefonické spojení ZZ.

5. Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte, v případě neplánované nepřítomnosti nahlásit 
tuto skutečnost co nejdříve.

6. Osobně  se  zúčastnit  projednání  závažných  otázek  týkající  se  vzdělávání  dítěte,  a  to 
na písemné nebo telefonické vyzvání vedoucího pracovníka MŠ.

7. Do  třídy  oblékat  děti  přiměřeně,  nejlépe  1  vrstvu  bavlněného  oblečení  (zástěrka,  hrací 
kalhoty). Oblečení volit tak, aby je dítě dokázalo samostatně obléci – vyvarovat se zapínání 
vzadu, těsnému oblečení. Jako obuv volit raději papuče nebo zdravotní obuv, ne nazouváky! 
Vybavit  děti  náhradním  oblečením,  oblečením  na  pobyt  na  školní  zahradě,  pyžamem 
a pláštěnkou, starší děti převlečení na cvičení. Všechny osobní věci dětí  zřetelně označit 
jménem.

8. Zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ žvýkačky, cukrovinky, drobné hračky z domova, cenné 
předměty nebo jakékoliv finanční částky.

9. Přihlásit  dítě  ke  stravování,  platit  stravné  ve  stanovenou  dobu.  Stravování  odhlásit  den 
předem nebo nejpozději první den nemoci do 12.30 v MŠ. Do jídlonosičů se strava vydává 
pouze první  den nemoci  dítěte  a to  pouze v MŠ od 11.15 hod. do 11.30 hod.  a  potom 
se strava znehodnotí.

10. Uhradit  úplatu  za  předškolní  vzdělávání  v  termínu,  který  bude  každý  měsíc  rodičům 
písemně sdělen. Úplata bude prováděna vždy do patnáctého dne příslušného kalendářního 
měsíce. Výši úplaty za školské služby pro daný školní rok stanoví ředitelka ZŠ směrnicí, 
která je vyvěšena na informační tabuli MŠ.

11. Uvědomit  si,  že  výchova  dítěte  spočívá  především  na  rodině,  informovat  proto  děti 
o vhodném chování, nevhodných projevech atd.

Práva zákonných zástupců
Jsem zákonným zástupcem svého dítěte, a proto mám právo:

1. Aby mé dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní

2. docházce do mateřské školy.

3. Abych byl/a/ informován/a/ o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

4. Abych si mohl/a/ vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem a mohl/a/ s ní

5. prodiskutovat problémy týkající se mého dítěte.

6. Abych se mohl/a/ domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.



7. Abych  se  mohl/a/  podílet  na  tvorbě  a  úpravách  programu  MŠ  a  mohl/a/  uplatnit  své 
připomínky a návrhy.

8. Abych se mohl/a/ aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů.

9. Abych mohl/a/ před vstupem mého dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim,

10. připomínkovat postupy v tomto režimu.

11. Abych mohl/a/ podávat oprávněnou stížnost a měl/a/ možnost ji projednat s pedagogickými 

12. pracovníky v MŠ a ředitelkou ZŠ.

Práva dítěte
Dítě má právo:

1. Aby mu  byla  společností  poskytována  ochrana  (potřeba  jídla,  oblečení,  místa  k  životu, 
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky 
zranit)

2. Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo 
na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

3. Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud 
by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají 
rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku

4. Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 
(právo vyrůst  ve  zdravého tělesně  i  duševně,  právo být  veden k tomu,  aby respektoval 
ostatní lidi ber ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti 
a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)

5. Být  respektováno  jako  individualita,  která  si  tvoří  svůj  vlastní  život  (právo  ovlivňovat 
rozhodnutí,  co se s ním stane,  právo na chování přiměřené věku, právo být připravován 
na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem)

Vybráno z Úmluvy o právech dítěte

Zpracovala Malasková Olga

Vydala ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice
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