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1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§30 zákona č.561/2004Sb.,školský zákon)
Školní řád MŠ byl vydán ředitelkou školy v souladu s § 30 zákona č.561/20004Sb., /školský zákon/,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů.
Školní řád je závazný pro děti, rodiče/zákonné zástupce/, a zaměstnance školy.
Školní řád je zveřejněn na nástěnce v MŠ ve vestibulu, webových stránkách obce/školy/, je
k dispozici v kanceláři ředitelky školy a prokazatelným způsobem s ním jsou seznámeni všichni
zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí a to na schůzce
rodičů.

2. Předmět činnosti, cíle a obsah předškolního vzdělávání
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:





podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat
nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem
nadaným

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání s názvem ,,Pojď si hrát, svět kolem nás poznávat“,který je v souladu s
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn v komplexním
provedení na přístupném místě ve MŠ (v šatně dětí a jeho stručný výpis na veřejných webových
stránkách obce Nedachlebice/www.nedachlebice.cz/






Do ŠVP se může nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy
Z ŠVP vychází Třídní vzdělávací program, který je otevřený pracovní materiál, dokument, jež mají
učitelky k dispozici ve třídě
V MŠ zajišťují předškolní vzdělávání pedagogické pracovnice s odborným vzděláním
Vyučovacím jazykem je jazyk český
V MŠ vzděláváme všechny děti přiměřeně jejich vývoji, věku a schopnostem ve všech oblastech
předškolního vzdělávání. Je to oblast:

 dítě a jeho tělo/pohyb.koordinace, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, orientace v tělním
schématu/
 dítě a jeho psychika/jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, sebepojetí, city /
 dítě a ten druhý/komunikace s dospělým, s dětmi, sociabilita a spolupráce/
 dítě a společnost/společenské návyky a pravidla, zařazení do třídy, zapojení do společných her,
spolupráce na činnostech/
 dítě a svět/adaptabilita ke změnám, poznatky, sociální informovanost, zdraví a bezpečí/
 Připravujeme děti k povinnému školnímu vzdělávání. Pokud dítě není z jakýchkoliv důvodů pro
vstup do ZŠ připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky a konzultaci
v poradenském zařízení v součinnosti s rodiči dětí.
 Průběžně působíme na děti v oblasti preventivní výchovy/prevence sociálně patologických jevů,
prevence péče o zdraví a environmentální vzdělávání/
 Škola se věnuje prevenci vad výslovnosti a komunikačních schopností dětí kolektivní, skupinovou
a individuální logopedickou péčí ve spolupráci s SPC v Uh.Hradišti.
 Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou
úplatné/ předplavecký kurz v Uh.Hradišti ve spolupráci s Plaveckou školou, ekologické výukové
programy ve spolupráci s přírodovědným centrem Trnka v Uh.Hradišti, divadelní a kulturní
představení, muzikoterapie aj.../.Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhoduje
rodič.
 Pobyt venku se realizuje podle počasí na školní zahradě a tematicky zaměřenými vycházkami do
blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ, do přírody.
Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s
cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a
výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

3.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců v MŠ
(§30 odst.1 písm.a) školského zákona)

a) Povinnost předškolního vzdělávání








Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začne plnit povinné předškolní vzdělávání /dítě dosáhne 5 let do
31.8./. Jinak se dopustí přestupku podle §182 a) školského zákona
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinnost, se vzdělává ve spádové MŠ, jestliže se zákonný
zástupce nerozhodl pro jinou MŠ nebo individuální vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné
denní docházky v pracovních dnech 4 souběžné hodiny denně.
Povinnost předškolního vzdělávání je stanovena ředitelkou školy od 8,00 hodin do 12,00 hodin!
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě, pro které je předškolní vzdělávání
povinné docházelo řádně do MŠ.

b) Podmínky pro omlouvání dětí:




Každou nepřítomnost dítěte, které je povinno plnit předškolní vzdělávání, rodič omlouvá
telefonicky tel MŠ 572 587 770, osobně nebo e-mail. zprávou: ms.nedachlebice@seznam.cz a po
příchodu dítěte neprodleně/ nejpozději však do 3 dnů/ odevzdá učitelkám v MŠ písemně
omluvenou nepřítomnost se svým podpisem v ,,Omluvném listu“/.
Zákonní zástupci dítěte omlouvají nepřítomnost dítěte v MŠ vždy, pokud je to však o hlavních a
vedlejších prázdninách, nemusí dokládat škole písemné důvody nepřítomnosti.

c) Distanční vzdělávání
Pokud z důvodů krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodů nařízení
mimořádného opatření nebo z nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není
možná osobní přítomnost více než poloviny předškolních dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.
Toto vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP. Podklady budou zasílány zákonným
zástupcům elektronicky na e-mail zákonného zástupce. Děti jsou povinny vzdělávat
se distančním způsobem a po ukončení tohoto vzdělávání doložit splnění zadaných úkolů.
Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého jednotlivého dítěte
kterého se to týká.

d) Individuální vzdělávání











Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání formou
individuálního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce
před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte
uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
důvody pro individuální vzdělávání dítěte
Ředitelka doporučí a předá zákonnému zástupci dítěte vzdělávací oblasti, v níž má být dítě
vzděláváno
Úroveň osvojení jednotlivých oblastí vzdělávání bude ověřováno v MŠ, bude probíhat formou
rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů
Termín ověření znalostí je stanoven na 2. čtvrtek v měsíci listopadu
Náhradní termín ověření znalostí je stanoven na 3. čtvrtek v měsíci listopadu
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření
Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka
MŠ ukončí individuální vzdělávání

e) Systém péče a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí nadaných



Podpůrná opatření 1.stupně:
Má-li dítě drobné obtíže při vzdělávání v některých oblastech vzdělávání, rozhodne ředitelka o
poskytování podpůrných opatření 1.stupně . Škola zpracuje PLPP/Plán podpůrných opatření/.
PLPP bude společně se zákonnými zástupci dítěte vyhodnocen nejpozději za 3 měsíce.

PO 1.stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení.Pokud by
nepostačoval PO 1.stupně/po vyhodnocení PLPP/,doporučí ředitelka školy využití
poradenského školského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb
dítěte.





Podpůrná opatření 2-5 stupně.
Od 2.stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovena ŠPZ/Školským poradenským
zařízením/po projednání s mateřskou školou a zákonnými zástupci dítěte.Podmínkou poskytování
podpůrného opatření je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.
Podkladem podpůrného opatření je písemné doporučení školského poradenského zařízení ,
které obsahuje zejména:
 Úpravu organizace, obsahu, hodnocení, metod a forem práce s dítětem se SVP
 Použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek a materiálů
 Vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu
 Využití asistenta pedagoga- personální podpora
 Úpravy očekávaných výstupů ve vzdělávání v mezích stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Vzdělávání dětí nadaných:
Mateřská škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti
a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu. Rozvoj
a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajištěno:





předkládáním vyššího stupně předkládaných činností
využití vhodných didaktických pomůcek, materiálu
volba vhodných metod, forem výuky
individuální přístup, nabízení specifických činností

f) Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání
 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání
konkretizovaných podle podmínek uplatněných v MŠ ve Školním vzdělávacím programu,,Pojď si
hrát, svět kolem nás poznávat“, který je uložen u ředitelky MŠ a veřejně na skříňce v šatně dětí.
 Zákonní zástupci se mohou průběžně během roku informovat o výsledcích a průběhu vzdělávání
v době předávání dítěte učitelkám nebo při odpoledním předávání dítěte zákonným zástupcům.
 Informace o svém dítěti mohou rodiče získat v době konání třídních schůzek/1-2x ročně/
 Ředitelka a učitelky MŠ podávají informace rodičům formou individuálních konzultací zejména u
dětí plnící povinné předškolní vzdělávání.
 Ředitelka nebo učitelka může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informování o mimořádných akcích pořádaných mateřskou školou
Pokud MŠ organizuje a pořádá akce jako výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti,
besídky aj. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím
nástěnky v šatně dětí a na sociální síti /Facebook-skupina rodičů MŠ/.
Informace formou fotodokumentace z akcí MŠ jsou ukládány na rajce.net, přičemž prohlížení
těchto alb je podmíněno heslem, které mají k dispozici pouze zákonní zástupci a MŠ.

g) Práva dítěte:














aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské
pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na
přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
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,...).
být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo
vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez
ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si,
právo na soukromí…/
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 .....).
na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností
a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho
zdravotní stav.
při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci
dítěte dohodnou s ředitelkou školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

h) Povinnosti dítěte:






dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob
nedopouštět se projevů rasismu a šikany
snažit se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky
chránit své zdraví a zdraví ostatních vrstevníků

ch) Práva zákonných zástupců:
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech
týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
 na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.
 spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
 přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

i) Povinnosti zákonných zástupců:
 přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
 dodat MŠ všechny potřebné údaje v případě specifických potřeb dítěte, popř.písemné
vyjádření lékaře, jak postupovat v případě potřeby
 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a
změny v těchto údajích.
 řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
dítěte
 provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle stanovených termínů

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé! Trvalý kašel, průjem,
zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i
když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně
ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a
požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu. Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro
ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na
převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře
dítěte o bezinfekčnosti. Zákonní zástupci mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv
skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby,
nevolnost, úraz...) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice,
žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí. Léky a léčebné
prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme. Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za
své dítě i po dobu, kdy je v MŠ : odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou
povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)
Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.
Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce
(změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
(§30 odst.1 písm.a) školského zákona)
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí musí vycházet
ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření
partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských
pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření
dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Postup při vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí:
Stížnosti, podněty a oznámení se podávají u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí
nebo podstoupí nadřízeným orgánům. Ředitelka školy stížnost vyřizuje bezodkladně, nejpozději do
30 dnů.
O podání ústní stížnosti je účelné za účasti stěžovatele sepsat zápis.
Ředitelka školy stěžovatele o výsledku šetření stížnosti prokazatelně informuje a to i v případě, že
stížnost nebyla oprávněná.

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě), zpracování osobních údajů

















V MŠ je vedena evidence dětí – školní matrika MŠ. Záznam nebo změna údaje se provádí
neprodleně po rozhodné události.
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o dítěti (zdravotní způsobilost,...) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Při přijetí dítěte do MŠ vyplní zákonní zástupci Matriční list dítěte, ve kterém je vyplněno: jméno
a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo a místo trvalého pobytu, státní občanství a
zdravotní pojišťovna, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a
kontaktní údaje na zákonného zástupce. Součástí ML je prohlášení rodičů o zdravotní způsobilost
dítěte k návštěvě v MŠ, účasti na konaných akcích MŠ včetně podpisu rodičů. Zdravotní stav
potvrzený lékařem a potvrzení o pravidelném očkování je součástí ,,Žádosti o přijetí dítěte“.
Zákonný zástupce je povinen nahlásit MŠ každou změnu v uvedených údajích.
Zákonní zástupci jsou seznámeni s účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů,
a to v informacích o zpracování údajů /www.nedachlebice@seznam.cz/mateřská škola/.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány
státní správy a samosprávy, pro orgány veřejné moci.
Pro všechny osoby v rámci školy, zejména pro zaměstnance je závazná Směrnice pro nakládání
s osobními údaji, zpracovaná ředitelkou školy.
Zpracovávání osobních údajů dětí za účelem propagace školy/web,propagační materiály,
fotografie/ je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte.
Zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz OÚ.
Všichni zaměstnanci školy mají v dodatku pracovní smlouvy prohlášení o mlčenlivosti týkající se
záležitostí a problematiky MŠ.
Škola zpracovává pouze takové osobní údaje, jež jsou pro její činnost nezbytné a také pro
nezbytně dlouhou dobu.
Správcem osobních údajů je Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace.
Pověřencem GDPR je Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby,s.r.o./e-mail: jarmila.sladkova@smsslužby.cz,tel: 774 950 005/

5. Provoz a vnitřní režim školy



Provoz MŠ je celodenní, od 6,30 hodin do 16,00 hodin.



Každou nepřítomnost dítěte jsou povinni rodiče












omluvit do 7,30 hodin telefonicky,
osobně nebo e-mailovou zprávou na adresu: ms.nedachlebice©seznam.cz
Telefonní číslo MŠ: 572 587 770
 Přijaté děti do mateřské školy jsou zařazeny a vzdělávají se v jedné, věkově smíšené třídě
Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání mají stanovenou minimální dobu pobytu v MŠ a
to od 8,00 hodin do 12,00hodin / 4 souvislé hodiny denně/, netýká se školních prázdnin!.
Rodiče při příchodu předají dítě osobně učitelce ve třídě, poté teprve opouští školu.
Rodiče mohou přivádět děti do 8,15hod., jinak lze po předchozí domluvě stanovit i pozdější
příchod, pokud rodič nenaruší předškolní vzdělávání. Budova MŠ se v 8,15 hodin uzamyká.
Rodiče si děti vyzvednou v MŠ po odpolední svačině od 14,20 hodin.
V případě vyzvednutí dítěte po obědě se MŠ odemyká zpravidla od 12,15 hodin, kdy je většina
dětí po jídle a je otevřena zpravidla do 12,30 hodin.
Učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy je převezmou od rodičů nebo jimi pověřených
zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají
zastupovat, sdělí tuto skutečnost na předepsaném formuláři vedení MŠ.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou rodičům vždy včas oznamovány na nástěnce
v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně nástěnky sledovat a zajímat se o dění v MŠ!

Postup při nevyzvednutí dítěte z MŠ / po skončení provozní doby/ :
a) Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce
b) Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník
kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na
žádném poskytnutém kontaktu.
c) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický
pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v
mateřské škole.
d) Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné
zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří
kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD)
e) Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může
pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou
policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.
f) Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a
dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené
osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
g) Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost
podle§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

Provoz MŠ o hlavních prázdninách:
Provoz MŠ bývá přerušen v měsících červenec a srpen, / §3 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o
předškolním vzdělávání /zpravidla 5-6 týdnů z důvodů čerpání řádné dovolené zaměstnanců a

z důvodu údržby, oprav a sanačního úklidu prostor školy/. Rozsah omezení nebo přerušení
stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
Provoz bývá přerušen také v období mezi vánočními svátky. Informace o přerušení provozu
zveřejní ředitelka MŠ neprodleně po projednání se zřizovatelem a rozhodnutím přerušení
provozu. Dále může být provoz přerušen v mimořádných situacích/odstávka elektrické energie
jiné technické nebo organizační příčiny/.

Organizace dne- režim v MŠ:
Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám vzdělávacích
aktivit. V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku
jednotlivých dětí.
Trvale je stanovena doba svačiny, oběda a odpočinku
Pobyt venku realizujeme pravidelně každý den maximálně dvě hodiny, výjimkou je silný vítr,
hustý déšť, mráz pod -10°C,inverze, kdy pobyt venku vynecháme, omezujeme, zkracujeme
Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.
R E Ž I M D N E:
6,30 – 9,00. hry a činnosti podle přání a zájmu dětí, spontánní nebo řízené činnosti
individuální práce s dětmi dle vzdělávacího programu školy,
komunitní kruh, ranní cvičení, TV chvilka
9, 00 – 9,30

osobní hygiena, svačina

9,30 - 10,00

didakticky cílené činnosti řízené i spontánní

10,00 - 11,45

pobyt venku /vycházka nebo pobyt na školní zahradě/

11.45 – 12.30

osobní hygiena, oběd, hygiena/čištění zubů/,příprava na odpočinek

12.30 – 14.15

odpočinek na matraci, individuální klidové činnosti po odpočinku

14.15 – 16.00

odpolední svačina, zájmové činnosti dle volby dětí

Konkretizace základních věcí, které děti potřebují do MŠ:
 Vhodné oblečení do třídy- lehké oblečení, jednoduché, aby se dítě mohlo samostatně svlékat a
oblékat/zapínání vpředu/
 Pevnou a bezpečnou obuv na přezutí do třídy / nejsou vhodné nazouváky ani dětské crocsy/
 Vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku/praktické podle ročního období/
 Náhradní oblečení, které je třeba použít v případě nehody../spodní prádlo, tričko, ponožky,
punčocháče/
 Zubní kartáček , kelímek, pastu
 Pyžamo na odpolední odpočinek
 Do MŠ není dětem povoleno přinášet vlastní hračky z domova!!
Je možné přinést pouze mazlíčka k usínání /např. plyšák, polštářek../

Organizace stravování dětí














Otázky týkající se stravování dětí v MŠ projednává zákonný zástupce dítěte s ředitelkou školy
a s vedoucí školní jídelny v mateřské škole, která odpovídá za stravování dětí, kvalitu jídla a
práci v kuchyni.
Výše stravného na jedno dítě na jeden den je jiná pro děti 3-6 leté a jiná pro 7leté /aktuální
směrnice vyvěšena na nástěnce MŠ/
Stravné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče stejně jako úplatu za předškolní vzdělávání
povoleným inkasem rodičů z jejich účtu na účet MŠ u ČSOB č.účtu: 181681457/0300 vždy do
15 dne následujícího měsíce .
Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování a řídí se
platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
Jídelníček na aktuální 14-denní období je vystavován na nástěnce ŠJ ve vestibulu školy.
Děti mají v rámci celodenního pitného režimu vždy od rána k dispozici nápoje
v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítětepovinnost rodičů odhlásit dítě ze stravování, nejpozději do 7,30 hodin.
Neodhlášené obědy propadají!
Pokud si rodič přeje vyzvednout ten den dítě po obědě, nahlásí tuto skutečnost do 8 hodin
učitelce ve třídě pokud nahlásí tuto skutečnost později, bude dítě hlášeno na celodenní
stravování !
Při náhlém onemocnění si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd první den
nepřítomnosti dítěte domů z kuchyně ŠJ od 11,15 do 11,30hodin.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání












Podle školského zákona /§34/ rozhoduje o přijetí dítěte do předškolního zařízení ředitelka MŠ ve
správním řízení.
Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
Kritéria a postup při přijímání upravuje vnitřní směrnice.
Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín zápisu je stanoven v rozmezí od 2.
května do 16. května. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím obecní vývěsky,
oznámení na vstupních dveřích MŠ, web.stránkami a místním rozhlasem.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě dětského lékaře.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky/ děti 5- 6 leté/,
které jsou přijímány k POVINNÉMU předškolnímu vzdělávání.
Mateřská škola přijme pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Výjimkou jsou děti v posledním roce před zahájením školní docházky, tyto děti podle zákona musí
být přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání a očkování mít nemusí!
Dítě může být do MŠ přijato i během roku, pokud to umožňuje kapacita školy.
Zákonný zástupcem si před termínem zápisu do MŠ vyzvedne v MŠ ,,Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání“nebo si tiskopis stáhne z web.stránek Obce/MŠ/spolu se stanovenými
kritérii pro přijímání dětí. Řádně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou žádost spolu
s lékařským potvrzením o stanoveném pravidelném očkování přijímá ředitelka v MŠ v určeném
dni zápisu v MŠ.







Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu
přijatých dětí pod registračními čísly na hlavních vstupních dveřích do MŠ, na obecní vývěsce a na
web.stránkách Obce Nedachlebice. Termín a délku zveřejnění určí ředitelka.
Přijatým dětem není rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ doručováno v písemné podobě, ale rodiče
si mohou vyžádat o jeho osobní vydání. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte je zasláno rodičům
v písemné podobě.
Do konce měsíce června se rodiče přijatých dětí dostaví do MŠ na informativní schůzku,
vyzvednou si formulář školní matriky k vyplnění ,,Matriční list dítěte“, informace o provozu MŠ a
domluví si konkrétní nástup dítěte do MŠ a individuální průběžnou adaptaci.

Ukončení docházky do MŠ
Ředitelka může rozhodnout po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonným zástupcem o
ukončení docházky dítěte do MŠ, jestliže:






bez omluvy zákonným zástupcem se neúčastní a nedochází do MŠ po dobu delší než 2 týdny
zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání s ním
směřujícím k nápravě byla bezúspěšná
zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a za stravování ve
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
ukončení doporučí lékař nebo poradenské zařízení
dítě nezvládne adaptační program MŠ

Evidence dítěte/školní matrika/
Při nástupu do mateřské školy předá zákonný zástupce ředitelce školy:
. Matriční list dítěte,ve kterém bude vše řádně vyplněno a podepsáno zákonnými zástupci
 Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ
 Způsob platby na přihlášce ke stravování - souhlas s inkasem
 Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí - GDPR
5. Dohodu o docházce dítěte do mateřské školy- /celodenní , polodenní/
dle vyh.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
Zákonní zástupci dětí, které žádají o odklad školní docházky, doloží ředitelce školy vyjádření
z Pedagogicko- psychologické poradny a vyjádření příslušné základní školy o nepřijetí ke vzdělávání.
Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého
pobytu, změnu ZP, telefon, zdravotní stav). Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou
důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy
a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úplata za předškolní vzdělávání




Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu/školné/.Děti, které mají předškolní
vzdělávání povinné /děti 5-až 6 leté/ a děti s odkladem školní docházky/děti, kterým je v daný
školní rok 6 a více let/ mají předškolní vzdělávání bezúplatné!
Výši úplaty stanovuje ředitelka na základě zákona 561/2004Sb.,a vyhlášky 14/2005 Sb. ve
Směrnici o úplatě, která je zveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději do 30.června
předcházejícího školního roku.








Výše úplaty je pro všechny děti ve stejné výši a platí pro celý školní rok /od 1.9. do 31.8. / .
Úplata za předškolní vzdělávání je povinná platba, je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované
neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku
může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.
Úplatu hradí rodiče bezhotovostním inkasním převodem na účet mateřské školy u ČSOB
č. účtu: 181681457/0300
V jednotlivých případech je možná platba v hotovosti do pokladny MŠ nebo pokladny ŠJ a to vždy
do 15. dne stávajícího měsíce.
Ředitelka může se zákonným zástupcem dítěte z vážných důvodů dohodnout jiný termín úhrady
úplaty.
Zákonní zástupci mohou písemně požádat ředitelku školy o osvobození či snížení úplaty. Písemná
žádost musí obsahovat:
 komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti/ osvobození či snížení/
 jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště dítěte
 doložení odůvodnění/např. potvrzení odboru státní sociální podpory/
 jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště zákonného zástupce
 telefon, podpis žadatele
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který:

1. Zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, (zákon č.111/2006Sb.o
pomoci
v hmotné
nouzi,
ve
znění
zákona
č.366/2011Sb.)
2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
(zákon č.108/2006Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 366 /2011Sb.,)
3. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.
/§12 odst. 1zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách/.
4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské
péče.(zákon 401/ 2012Sb.,)
Tyto skutečnosti je nutné prokázat ředitelce školy potvrzením a podáním žádosti o osvobození!
V případě nepřítomnosti dítěte po celou dobu v daném měsíci ze závažných důvodů/lázně, nemoc../
lze ředitelku písemně požádat o 50% snížení úplaty.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
(§30 odst. 1písm. c) školského zákona









Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochraně
zdraví
Poučení dětí o bezpečném chování provádí obě učitelky/zápis v třídní knize/
Poučení se provádí:
 na začátku školního roku
 před činnostmi, kde může být zvýšené nebezpečí úrazu
 každodenně, průběžně a opakovaně při vzniklých situacích
Způsob a obsah poučení musí být přiměřený věku a schopnostem dítěte
Ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit, používat elektronické cigarety a požívat alkohol!
Pobyt venku lze uskutečnit s maximálně 20 dětmi starších 3let, pokud doprovází jedna
učitelka/mimo školní zahradu/. Při pobytu dětí mimo školní zahradu je zajišťována bezpečnost
dětí používáním bezpečnostních vest pro první a poslední dvojici dětí. Učitelka se vyhýbá okolí





hlavní komunikace, učí děti chodit ve dvojicích po chodníku, dbá na bezpečné přecházení vozovky
a předvídavě se snaží, aby ve dvojici vždy starší dítě vedlo za ruku mladšího kamaráda a dohlíželo
na něj.
Při pobytu dětí mimo území MŠ/ vycházky, kulturní akce, předplavecká výuka../ředitelka
rozhoduje o počtu dospělých, tj. pedagogického doprovodu, popř. další způsobilé osoby, která je
v pracovněprávním vztahu s MŠ , která je písemně poučena o náležitostech dohledu nad
dětmi/školnice MŠ/.
V oblasti BOZP se škola řídí směrnicemi BOZP, zpracovávanými školou.
Zabezpečení budovy MŠ:
Hlavní vchod do budovy MŠ je přístupný pouze v době, stanovené pro přijímání a odvádění dětí.
V 8,15 hod. se budova zamyká, v případě pozdějšího příchodu je třeba použít zvonek. Boční vchod
ze strany ŠJ je přístupný pouze provozním zaměstnancům ŠJ. Každý z pracovníků školy, který
otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se
nepohybovali nekontrolovaně po budově.
Bezpečnostní opatření při výuce plavání:




Výuka plavání se uskutečňuje ve druhém pololetí školního roku v plaveckém bazénu
v Uh.Hradišti. Účastní se jí předškolní děti, garantem je Plavecká škola Uherské Hradiště.
Odpovědnost při výuce plavání nese učitelka, která děti doprovází a je přítomna u dětí po celou
dobu výuky vyučujícím Plavecké školy, má přehled o celém prostoru výuky a o všech dětech,
které se výuky účastní.
Bezpečnostní opatření při pobytu dětí na školní zahradě:





Učitelka má trvalý přehled o všech dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný
odchod a příchod na WC, v krajním případě zajistí zastoupení a dohled pověřeného
zaměstnance/školnice MŠ/.
Před pobytem dětí na školní zahradě učitelka nebo školnice provede prohlídku celého areálu a
vizuální kontrolu zařízení. Pokud zjistí nedostatky, ohrožující bezpečnost a zdraví dětí, zajistí
neodkladně zařízení proti použití.
Děti jsou učitelkami poučeny:











nedávat do úst písek, neházet pískem na ostatní kamarády, neolizovat si ruce,
nepoužívat klacíky, kameny proti druhému dítěti
přiměřeně se chovat na průlezkách, neskákat z výšky
nenastupovat či vystupovat za pohybu na kolotoč, neroztáčet kolotoč obíháním kolem něj
Bezpečnost při pobyty venku mimo areál MŠ:
Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny učitelek
Při vycházce obcí chodit v zástupu, starší děti drží mladšího vždy dále od cesty.Dle uvážení
pedagoga používat vestičky, terčíky.
Vozovku přecházet po přechodu nebo vstupovat do vozovky dle pokynu učitelky, přecházet
přímo, zbytečně se nezdržovat.
Nesbírat žádné pohozené předměty/sklo, ostré předměty.. /Nesahat na žádná zvířata ani
domácí/nebezpečí vztekliny, poškrábání, pokousání../





Bezpečnost dětí při tělovýchovných a manipulačních činnostech
Učitelka MŠ dbá při tělovýchovných aktivitách zvýšené pozornosti, předvídavosti a bezpečnosti.
Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou dopomoc při cvičení na
nářadí/trampolína, skluzavka,lavečka, ribstole, švédská bedýnka, půlkruhy/Je vždy přítomna na
nejrizikovějším místě.
Při manipulaci s ohrožujícími předměty a pomůckami např.při pracovních činnostech/nůžky,
nože,kladívko.. / zajisťuje učitelka dohled, upozorňuje na správné zacházení a dbá zvýšené
opatrnosti.

První pomoc a opatření při úrazech:








Děti MŠ Nedachlebice jsou pojištěny proti úrazu u Hasičské vzájemné pojišťovny – v případě
úrazu obdrží rodič od ředitelky formulář k čerpání pojistné události/ pojištění se vztahuje na
všechny akce, které škola pořádá/.
Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout zraněnému dítěti okamžitou první pomoc, případně
vážného zranění přivolat lékařskou pomoc, či zajistit převoz zraněného do zdravotnického
zařízení k odbornému vyšetření.
Prostředky první pomoci jsou uloženy v označené nástěnné lékárničce v místnosti vedle
sociálního zařízení učitelek.
O úrazu je povinné neprodleně informovat rodiče dítěte a rovněž ohlásit úraz vedení školy a
zapsat do Knihy úrazů, která je uložena v ředitelně.
Školní úraz není úraz, který se stane dětem mimo areál MŠ, na cestě do MŠ nebo cestou z MŠ.

Prevence šíření infekčních onemocnění:











Do MŠ mohou rodiče přivádět pouze zdravé dítě, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce.
Trvalý kašel, zelená rýma, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu!
Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný denní režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci
na další zdravé děti v kolektivu a na personál školy.
Dle zákona č.89/2012 Občanského,zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví. Z toho tedy vyplývá, že i MŠ má nejen právo, ale i povinnost odmítnout nástup
dítěte do MŠ, pokud jeví příznaky onemocnění.
Potvrzení od lékaře, že je dítě zdrávo a může do kolektivu má právo škola požadovat od rodičů
dětí, které přijdou po běžné nemoci do kolektivu a zjevně nejeví známky vyléčení!
Je zakázáno v MŠ podávat dětem léky, kapky, sprej do nosu, úst..
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem a personálu MŠ!
Rodiče jsou povinni hlásit škole výskyt každého infekčního onemocnění dítěte/neštovice, spála,
žloutenka, mononukleóza../
Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ je rodič telefonicky informován a je povinen si dítě co
nejdříve z MŠ vyzvednout.
Dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění/vysoká horečka, zvracení, průjem../,bude
odděleno od ostatních dětí a bude mu zajištěn dohled zletilé fyzické osoby.





Učitelky mají odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodného oblečení dětí
ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku
klimatickým podmínkám.
Pobyt venku realizujeme pravidelně každý den maximálně dvě hodiny, výjimkou je silný vítr,
hustý déšť, mráz pod -10°C,inverze, kdy pobyt venku vynecháme, omezujeme, zkracujeme.

Ochrana před sociálně patologickými jevy
Pedagogičtí pracovníci uvážlivě volí metody seznamování dětí s různými druhy nebezpečí a ohrožení,
ke kterým by mohlo dojít a se kterými by se mohly setkat i děti předškolního věku. V předškolní
výchově a vzdělávání se jedná především o rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména
v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy dětí. V rámci
prevence seznamujeme děti s různými rizikovými situacemi, které mohou nastat, například v dočasné
nepřítomnosti dospělého/mimo školu/.
Dohled nad dětmi je nepřetržitý, celodenní, učitelky vykonávají dohled nad dětmi ve všech situacích
a jsou trvale v přítomnosti dětí, proto mohou včas rozpoznat náznaky sociálně patologického chování
mezi nimi a zabránit negativním jevům.
Rizika výskytu negativních patologických jevů vidíme v předškolním věku:
- virtuální drogy/televize, video ,počítač../, šikana, intolerance-nesnášenlivost, násilí …/
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky, zaměstnanci
MŠ a zákonnými zástupci dětí.
Prevence předcházení sociálně patologických jevů :
 osvojení dovedností, které vedou k výchově ke zdravému životnímu stylu
 osvojování pozitivního sociálního chování a jednání mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými
 schopnost přizpůsobení života v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolí
 okamžité řešení problémových, konfliktních situací ve třídě/komunitní kruh/
 společně nastavená pravidla soužití ve třídě
 estetické podněty, působící na děti
 podpora seberozvíjení, sebedůvěry, samostatnosti v myšlení a rozhodování
 motivace k aktivnímu poznávání a prožitku
Předpokládá se součinnost učitelek, dětí, ostatních zaměstnanců školy a rodiny.

7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců
( 30 odst.1.písm.d) školského zákona)



Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely
šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly
ostatní majetek školy.
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.

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§22 odst.1 písm. b) § 30 odst.3 školského zákona)
Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 29.8.2022.
S dokumentem a povinností dodržovat školní řád jsou seznámeni přístupnou formou děti, zákonní
zástupci a všichni zaměstnanci školy.
Zákonní zástupci dětí se seznámí s obsahem školního řádu na první schůzce rodičů, která se koná
zpravidla druhý týden v měsíci září v MŠ.
Zákonní zástupci dětí, nastupující do MŠ během školního roku se seznamují se školním řádem první
den nástupu dítěte do MŠ.
Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve
školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a musí být provedeny pouze písemnou
formou.
Školní řád je uložen v kanceláři u ředitelky školy, je k dispozici celoročně ve vestibulu školy a na
web.stránkách obce/www.nedachlebice@seznam.cz/.
V Nedachlebicích dne 29.8.2022

Školní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2022
aktualizovaného školního řádu.

a je platný do doby vydání nového

Tento Školní řád ruší platnost ,,Školního řádu“ č.jed.,MŠ 15/2020 s účinností od 1.9.2020

Andrea Krhovská, ředitelka MŠ Nedachlebice
……………………………………………………………………..…

