
 

 

Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník 

Slabce 120 270 41 tel. 3130550448 

 

 

 

 

                  ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 

 

 

I.  Provoz mateřské školy  

    Provoz MŠ je od 6,30 hod. do 16,00 hod. Děti obvykle přicházejí 

do MŠ do 8,00 hod., po dohodě s učitelkou podle potřeby zákonných 

zástupců. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Zákonní 

zástupci omlouvají dítě na tentýž den nejpozději do 8,00 hod. 

telefonicky, na následující den kdykoli. Zákonní zástupci předávají 

dítě do MŠ zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční nemoc, zákonní 

zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Při příznacích 

onemocnění dítěte v MŠ (teplota, zvracení, bolest břicha apod.) jsou 

zákonní zástupci ihned telefonicky informováni a vyzváni k zajištění 

další zdravotní péče dítěte. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy je 

převezmou od zákonných zástupců, až do doby, kdy je zákonným 

zástupcům nebo pověřeným zástupcům opět předají. Pokud zákonní 

zástupci pověří zástupce, sdělí tuto informaci na předepsaném 

formuláři MŠ. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy 

zákonným zástupcům oznámeny včas na nástěnce v šatně i ústně. 

Provoz školy zajišťují 2 učitelky mateřské školy a jedna uklízečka.  

Povinné předškolní vzdělávání se týká těch dětí, jimž je na počátku 

nového školního roku pět let. Povinné předškolní vzdělávání v 

rozsahu minimálně 4 hodin začíná v 8,00 hod. 

 

 

 

 

 



 

II. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

     Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 

2. května do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující 

školní rok začíná. Přesné datum zápisu je vyvěšeno nejméně měsíc 

předem na úřední desce Městyse Slabce a také je uvedené ve 

zpravodaji Městyse Slabce a zároveň na webových stránkách školy. 

Děti mohou být přijímány do mateřské školy i během školního roku, 

pokud je v mateřské škole volné místo. Děti do mateřské školy přijímá 

na základě žádosti ředitel mateřské školy. Žádost si zákonní zástupci 

vyzvednou v mateřské škole. O přijetí jsou zákonní zástupci 

informováni úřední cestou a písemně.  Při zápisu rodič - zákonný 

zástupce obdrží tiskopis pro lékaře, kde lékař potvrdí, že se dítě 

podrobilo pravidelným očkováním. Dále zákonní zástupci dostanou 

veškeré informace týkající se zápisu a jsou seznámeni s kritérii pro 

přijímání k předškolnímu vzdělávání. Dítě, které začíná navštěvovat 

mateřskou školu, by mělo zvládnout základní společenské a osobní 

návyky  (samostatně chodit, umět držet a jíst lžící, pít z hrnečku nebo 

sklenice, používat WC, bez plen, trochu komunikovat s dospělou 

osobou). 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před 

sociálně patologickými jevy a prevence diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí. 

     Bezpečnost dětí při pobytu venku mimo území  školy (vycházky, 

výlety)  jsou zajištěny v souladu s vyhl. 14/2005 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Při akcích školy a plaveckém výcviku zákonní 

zástupci zodpovídají za to, že zdravotní stav dítěte umožňuje se akce 

zúčastnit. MŠ při organizaci dodržuje stanovený počet dětí ve třídě. 

Všichni pracovníci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla. 

Učitelky mateřské školy nesou zodpovědnost za děti, a to od doby 

převzetí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich převzetí 

zákonným zástupcům nebo jím pověřené osobě. Dále pak učitelky 

mateřské školy zodpovídají za dodržování hygieny, přiměřené větrání, 

dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným 

klimatickým podmínkám. V případě školního úrazu je učitelka MŠ 

povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné 



lékařské ošetření. Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně. 

Učitelka MŠ  je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a 

zapsání do Knihy úrazů. Důležitým prvkem je vytváření příznivého 

sociálního klimatu mezi všemi dětmi, jejich zákonnými zástupci a 

pracovníky MŠ. Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný 

zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových 

látek pro všechny osoby pohybující se v MŠ. Osobní věci dítěte 

zákonní zástupci přinesou označené. Doporučujeme věci podepsat, 

zvláště u nejmladších dětí. Doporučujeme dětem dát také náhradní 

spodní prádlo. Po obědě děti provádějí pravidelnou ústní hygienu, 

proto musí mít svůj kartáček na zuby, který je potřeba včas vyměnit za 

nový.  

Zaměstnanci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit cizí osobu do 

mateřské školy. 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb 

dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a 

předškolního zařízení.  

 

IV. Pravidla zacházení s majetkem školy 

       Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou 

učitelky MŠ děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými 

pomůckami, nábytkem i dalším vybavením školy. Zákonní zástupci i 

další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou 

dobu.  Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem 

nepoškozovali majetek školy  a v případě, že zjistí jeho poškození, 

nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či 

řediteli školy. Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy 

dítětem, bude po zákonném zástupci dítěte požadována oprava či 

náhrada poškozeného nábytku v co nejkratším termínu. 

 

V. Vztahy s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy  

       Vztahy pedagogů a ostatních zaměstnanců školy s dětmi a jejich 

zákonnými zástupci jsou založeny na základech partnerských vztahů, 

vzájemné úcty, respektu, solidarity a důstojnosti. Jsou zaměřeny na 

zohledňování vzdělávacích a osobních individuálních potřeb dítěte. 

Zákonní zástupci mají právo vyžádat si a domluvit konzultaci 

s učitelkami MŠ, totéž platí i naopak. 



 

 

Rodiče mají právo: 

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního 

rodinného života 

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 

- konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkami 

školy 

- přispívat svými nápady a náměty k obohacování výchovného 

programu MŠ 

- aby bylo jejich dítě přednostně přijato v posledním roce před 

nástupem k povinné školní docházce  

 

 

Rodiče mají povinnost: 

- nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ 

- zajistit řádnou docházku přihlášeného dítěte, od 1.1. 2017 je pro 

pětileté  děti povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti zákonní 

zástupci při jejich nepřítomnosti do 3 dnů omluví telefonicky a 

posléze zapíší omluvu dítěte do omluvného listu, který je 

v mateřské škole 

- nahlásit každou změnu v osobních údajích dítěte a zákonného 

zástupce 

- předávat dítě osobně učitelce, pokud dítě předává a odvádí jiná 

osoba (pověřený zástupce), musí tuto skutečnost potvrdit na 

formuláři k tomu určeném 

- vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt venku, 

přezůvkami, pláštěnkou 

- zamezit, aby dítě nosilo do MŠ cenné předměty nebo jakékoli 

finanční částky 

- uvědomit si, že výchova dítěte spočívá na rodině  

- dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni  

- uhradit stanovenou výši úplaty za vzdělávání v MŠ  

- uhradit stanovený poplatek za stravování dítěte do 15. daného 

měsíce  

 

   



 

 

Děti mají právo:  

- na život ve zdravém prostředí 

- na poskytování pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo 

má problém 

- na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým 

zacházením 

- na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají 

- na ochranu před jakoukoli diskriminací a násilím, má právo na 

předškolní vzdělávání a svobodu myšlení, na odpočinek 

- být respektováno jako jedinec 

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky 

- sdružovat se 

- na vzdělání 

- právo na pomoc pedagoga, dospělé osoby, která převzala za 

zákonné zástupce dítěte za dítě odpovědnost 

- na poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání podle zákona 

561/2004 Sb. a dalších dotčených zákonů a vyhlášek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Děti mají povinnost: 

- dodržovat školní řád, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti 

- chovat se slušně k dospělým a dětem 

- chovat se tak, aby neohrozilo svoje zdraví a zdraví ostatních dětí 

- nepoužívat hrubých ani jiných vulgárních slov, být ohleduplný 

k mladším dětem i dospělým 

- chránit své zdraví i zdraví ostatních dětí 

- nalezené věci odevzdat učitelce 

- nedotýkat se neznámých věcí v okolí školy a při vycházkách, při 

nálezu podezřelých věcí ( př. injekč. stříkačky) ihned informovat 

učitelku  

 

 

 

 

 



 

 

Schváleno a přijato pedagogickou radou dne 25.8.2016 a školskou 

radou dne 29.8.2016. 

 

 

Ve Slabcích dne  25.8.2016 

 

 

vypracovala:       Blanka Štillerová 

                           ved. uč. MŠ Slabce  

 

 

schválil:            Mgr. Jan Hůla 

                      ředitel ZŠ a MŠ Slabce  

 

 

Seznámeni s řádem byli: 


