
 

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 

Školní řád mateřské školy Zdíkov, Zdíkov 259, Zdíkov 38472 
Č.j.: DOK16/2019-MŠ Účinnost od: 2.9.2019 

Změny: 

 

 

 

Ředitel školy:                                                    Mgr. Zdeněk Kluibr 

Vedoucí učitelka MŠ:                                       Zdena Míčková 

Adresa základní školy:                                     Zdíkov 250, Zdíkov 38472 

Adresa mateřské školy:                                    Zdíkov 259, Zdíkov 38472 

Telefon:                                                            384971274 

email:                                                               ms.zdikov@tiscali.cz 

webové stránky:                                               www.zszdikov.cz 

 
Školní řád je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., 

vyhláškou č.14/2005Sb.o předškolním vzdělávání, vyhláškou č.43/2006 a jejími novelami 

zákona č. 178/2016 Sb., č.280/2016 Sb., kterými se vyhláška MŠMT č.14/2005Sb. upravuje. 

Školní řád blíže upravuje v rámci výše uvedeného zákona a vyhlášky činnost 

Mateřské školy Zdíkov 259, která je v právním subjektu se Základní školou Zdíkov 250, 

jejímž zřizovatelem je Obec Zdíkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ms.zdikov@tiscali.cz
http://www.zszdikov.cz/


 

Provoz mateřské školy 
1. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle vlastního Školního vzdělávacího 

programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

2. Provoz mateřské školy je celodenní od 6,00h. do 16,15h 

3. Po dohodě se zřizovatelem je provoz mateřské školy v době letních prázdnin přerušen 

na 5 týdnů a zákonnému zástupci dítěte je toto přerušení oznámeno nejméně 6 týdnů 

předem. 

 Po dohodě se zřizovatelem bude také provoz přerušen, pokud bude dětí 

 méně než čtyři. 

4. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let. Nejdříve však od 2 let. 

Kritéria při přijímání upravuje vnitřní směrnice. Je zveřejněna. 

5. Ředitel ZŠ a vedoucí MŠ společně stanoví termín a místo podání žádostí -         

 /od 2. května  do 16.května v MŠ/. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/ se vydá do 30 dnů a zveřejní se. 

(Pouze pod číslem jednacím) 

6. Dítě může být přijato i v průběhu roku, pokud však to umožňují kapacitní  

 podmínky školy. 

7. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

je předškolní vzdělávání povinné! 

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin - od 8,00h 

do 12h. (Nevztahuje se na školní prázdniny). Je bezplatné. 

 

Mateřská škola je oprávněna požadovat odůvodnění nepřítomnosti dítěte: 

 

- Odůvodnit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů 

od počátku nepřítomnosti dítěte, a to telefonicky, písemně nebo osobně učitelkám 

MŠ (§ 50, zák. 561/2004 Sb.).  

- Zákonný zástupce nepřítomnost dítěte omluví dále neprodleně po návratu do 

MŠ. V odůvodněných případech může škola vyžadovat doložení nepřítomnosti 

dítěte lékařským potvrzením.  

- Omlouvat dítě či žádat o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání 

může pouze zákonný zástupce dítěte 

- Neomluvená absence bude řešena (vedení školy, odbor sociální péče)  

- Zákonní zástupci mohou písemně či ústně zažádat o uvolnění dítěte z povinného 

předškolního vzdělávání (ze závažných důvodů) – mohou využít formulář 

„Žádost o uvolnění“ – u vedoucí učitelky či na webových stránkách 

- Zákonný zástupce dítěte, který bude řešit povinnost předškolního vzdělávání 

individuálním vzděláváním, je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové 

mateřské školy, a to nejpozději 3 měsíce před zahájením povinného vzdělávání. 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž 

má být vzděláváno. Nutné dohodnout - způsob ověření, termíny ověření. Ředitel 

mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce 

nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 

 

8. Pokud dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle než  

 měsíc nebo zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání či stravné 

nebo jiným závažným způsobem opakovaně narušuje provoz 



 mateřské školy, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky. 

          9.  Mateřská škola organizuje výlety, školní akce, související s výchovně 

            vzdělávací činností školy (divadelní představení, předplavecký výcvik…) 

            - hradí je zákonný zástupce. 

      10.  Škola neodpovídá za cenné věci (řetízky, náušnice, hračky...), které si dítě 

            do mateřské školy přinese. 

 

Práva dětí. 
  1.  Právo na vzdělání a školské služby a rozvoj osobnosti podle rozumových a   

       fyzických schopností. 

  2.  Právo na svobodu myšlení, projevu, náboženství a za své názory nemůže být  

       postihováno. 

  3.  Právo na respektování své osobnosti, na ochranu před jakoukoli formou 

       diskriminace a násilí – šikana, netolerance vůči odlišnosti, na ochranu před 

      všemi formami tělesného či duševního násilí. 

  4.  Právo na ochranu zdraví a bezpečnosti. 

 

 

 Práva a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.   
     1.    Odpovědnost zákonných zástupců za vývoj a výchovu dítěte je prvořadá. 

           MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti 

           ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a školy. 

   Rodič je povinen předat dítě učitelce. 

 2.  Nepřítomnost dítěte se hlásí osobně nebo telefonicky 384971274 

3.  Odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte si rodiče zařizují sami – vedoucí školní 

jídelny – telefonicky den předem i na záznamník, nejpozději 

   však týž den do 6,30h.- 384971172 

   První den nepřítomnosti mají rodiče právo vyzvednout si oběd- 

   ne v MŠ, ale ve školní jídelně! 

     4.  Děti z mateřské školy vyzvedávají zákonní zástupci, po písemné dohodě 

           i rodinný příslušníci. Nezletilým osobám-sourozencům- je dítě předáno 

           pouze na základě ZMOCNĚNÍ – písemného souhlasu rodičů. 

  5. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. 

           Kontakt s učitelkami je umožněn denně! 

           Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, 

          které se týkají vzdělávání dětí. 

          Oznamovat škole údaje o žákovi podle § 28 odst. 2 a 3 potřebné do školní matriky,       

    včetně rodného čísla a další údaje, které jsou potřebné pro průběh vzdělávání a   

   bezpečnost žáka a změny v těchto údajích 

     6.  Rodiče jsou povinni informovat školu o změně svých osobních údajů i  

          svého dítěte. (Adresa, Pojišťovna, telefonní čísla…/ 

     7.  Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

         zdravotních obtíží dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

     8.  Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité  

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

       101/2000Sb., o ochraně osobních údajů 

 

   9.   Přivítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy. 

         Ale i připomínky a kritiku! 



  10.  Zákonný zástupci dítěte jsou povinni seznámit se se školním řádem, který je  

        na škole zveřejněn na přístupném místě a dodržovat ho! 

  11.  Úplata za předškolní vzdělávání a stravné se hradí přes účet nebo hotově 

        v pokladně ZŠ, dle výběru rodičů. 

  12.  Vzhledem k ochraně osobních údajů, jsou všechny dokumenty obsahující osobní údaje      

                  u vedoucí učitelky v uzamykatelné kanceláři MŠ. 

 

      

Podmínky zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 
  1.   Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci školy, 

        a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce, až do doby jejich předání zástupci dítěte 

        nebo jím pověřené osobě. 

  2.  Bezpečnost dětí při pobytu je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb 

        pedagogů minimálně 2,5hodiny denně. 

        Pokud to není možné, využíváme k těmto účelům i školnici nebo děti neopouští  

   zahradu MŠ. 

  3.   Děti jsou pojištěny přes ZŠ a MŠ Zdíkov. Toto pojištění je platné pro všechny  

   akce MŠ. 

  4.   Do MŠ rodiče mohou přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky  

        nemoci nebo infekce - (i rýma a kašel je nemoc) 

  5.   V MŠ nepodáváme dětem léky- kapky proti kašli, spreje do nosu…. 

  6.   MŠ bude rodiče ihned informovat o příznacích onemocnění dítěte - teplota,  

        zvracení, bolest břicha... a ten bude vyzván k odvedení dítěte z MŠ. 

  7.  Výskyt každého infekčního onemocnění hlásí rodiče ihned učitelce. 

  8.   MŠ vytváří podmínky pro včasné ošetření při úrazech - proškolení pracovnic, 

        zajištění prvotního ošetření dítěte, v případě nutnosti i lékařského ošetření. 

  9.   MŠ vede evidenci úrazů, k nimž došlo při pobytu v MŠ 

  10.  MŠ posuzuje a vyhodnocuje rizika a prokazatelně provede poučení o možném  

       ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, kterých se dítě účastní po 

       dobu pobytu v MŠ. (Zápisy o poučení bezpečnosti v třídních knihách!) 

  11.  Vhodnými formami škola seznamuje děti i s protidrogovou prevencí 

  12.  Učitelky vedou děti k vzájemným kladným vztahům „CO je to šikana“ 

  13.  Ve všech prostorách MŠ je zákaz kouření. 

  14.  Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, dbají na dodržování           

        pitného režimu a přizpůsobují délku pobytu venku klinickým podmínkám. 

  15.  Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu kdy je ve škole- 

        - odpovídají za obsah skříněk 

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných  

zástupců 
  1. Pedagogové poučí a vedou děti k šetrnému zacházení s majetkem školy 

      (hračkami, pomůckami, knihami, s vybavením školní zahrady…) 

  2.  Rodiče dohlédnou, aby si dítě neodnášelo věci, které mu nepatří. 

 

 

 


