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I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, 

studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo 

školském zařízení a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. 

1/ Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní 

výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program 

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen 

„vzdělávání“) 

 

• vytváří podmínky pro plnění povinné předškolní docházky 

• podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

• podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 

rozvoji, 

• podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 

• podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských 

vztahů dítěte, 

• vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

• napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich 

vstupem do základního vzdělávání, 

• poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami,  

• vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

 

Školní vzdělávací program školy „Vymyslím a dokážu, naučím a 

ukážu“  upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Při plnění 

základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu 

mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 

odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, 

zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), 

v platném znění. 

 

 



2/ Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo 

 

• na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. 

tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho 

schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

• na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými 

poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském 

zákoně, 

• na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské 

škole.  

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina 

lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované 

dítě, vytvoří ředitelka  

mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím 

potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních 

článků tohoto školního řádu. 

 

3/ Některá ze základních práv dítěte vyplývající z výše uvedených 

dokumentů: 

 

Dítě má právo: 

• aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, 

oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi a 

situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit, 

ochrana proti sociálně patologickým jevům) 

• být respektováno jako jedinec ve společnosti, má 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 s 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  

• být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní 

život  

• spolupodílet se na tvorbě pravidel pro společné soužití a pobyt 

v mateřské škole, která následně budou přijata a dodržována 

 

4/ Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání  

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má povinnost se řídit dohodnutými 

pravidly ve třídách 

Dítě má povinnost respektovat pokyny zaměstnanců školy 

 

5/ Základní práva zákonných zástupců při předškolním 

vzdělávání dětí 

 

1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé 

dětí (dále jen „zákonní zástupci) mají právo na informace o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím 

mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na 

poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského 

zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

 

 

        6/ Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

 

        Zákonní zástupci dětí jsou povinni: 

• povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání 

(v případě onemocnění) 

• zajistit u dětí podléhající povinné předškolní docházce její řádné 

plnění 

• omlouvat nepřítomnost dítěte  



• zajistit, aby dítě bylo pří příchodu do mateřské školy vhodně a čistě 

upraveno,  

• na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 

• v situaci, kdy bylo dítě dlouhodoběji nemocné, kdy prodělalo 

závažnější infekční onemocnění a jeví známky toho, že ještě není 

zdravé má ředitelka školy možnost vyžadovat potvrzení o 

způsobilosti dítěte účastnit se vzdělávání, aniž by ohrozilo na 

zdraví jiné děti a rodič má povinnost toto potvrzení dodat do mš 

• informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte 

•  oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 

školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích      

     (údaje pro vedení školní matriky), 

• ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a 

stravné. 

Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán 

důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 

35 odst. 1 písm. b) 

II Plnění povinné předškolní docházky  

 
1. Povinná předškolní docházka  

 

a/ Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte. Zákonný zástupce je povinen v době 

zápisu dítě přihlásit k plnění předškolního vzdělávání ve spádové 

mateřské škole. Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně 

děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání 

povinné nebo mají přednostní právo na přijetí. Naopak rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona). 

Zákonný zástupce má právo v odůvodněných případech zvolit 
individuální plnění předškolní docházky /popsáno v dalším bodě ŠŘ/ 



 

b/ Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou /dále PPD/, 

které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kublov jsou 

povinni:  

• zajistit řádnou docházku dětí s PPD v rozsahu daném vyhláškou o 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 

43/2006 Sb. 

- pracovní dny 4 souvislé hodiny denně /v době mezi 6.45 - 

12.30/ 

- povinnost předškolního vzdělávání není ve dnech školních 

prázdnin, jarní prázdniny se řídí podle spádové ZŠ. 

 

• omlouvat nepřítomnost dítěte s PPD. Ředitelka mateřské školy je 

oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte. 

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti 

nejpozději 3 dny ode dne výzvy ředitelkou školy. Předem známou 

nepřítomnost dítěte s PPD je třeba oznámit předem písemně jako 

žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání. Uvolnění dítěte 

schvaluje ředitelka školy, uznatelné důvody absence dítěte s PPD 

jsou důvody zdravotní i rodinné, informaci o schválení uvolnění 

dítěte podá ředitelka třídní učitelce.  

 

Zákonný zástupce dítěte s PPD má tyto možnosti omlouvání:  

- telefonicky – pevná linka školy 311585119, 313109981 

- sms 773 663 494          

- na e-mail MŠ Kublov – rumpikovamarie@seznam.cz 

- osobně u učitelek a ředitelky mateřské školy 

Nepřítomnost dítěte s PPD je třeba následně písemně omluvit do 5 

dnů po opětovném příchodu dítěte do mš. Písemnou omluvu dítěte 

zapíše rodič do sešitu na omlouvání absencí dětí, který je u učitelky ve 

třídě, kterou navštěvuje jeho dítě v mateřské škole.  

 

 

 

 

 



2.Individuální vzdělávání - jiný způsob plnění povinného 

předškolního vzdělávání 

 

Zákonný zástupce má právo v odůvodněných případech zvolit 

individuální plnění předškolní docházky. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte 

povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost 

individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo 

oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli 

mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí 

obsahovat: 

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého 

pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

 

Ředitel mateřské školy je povinen doporučit zákonnému zástupci 

dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě 

vzděláváno 

 

Mateřská škola má povinnost ověřovat úroveň osvojování 

očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí 

zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; Zákonný zástupce 

dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte 

u ověření. 

 

Ověření úrovně osvojených znalostí bude probíhat v předem 

stanoveném termínu, který ředitelka školy dojedná s rodiči 

individuálně vzdělávaného dítěte. zákonný zástupce bude mít možnost 

sjednat si náhradní termín, pokud prokáže vážné důvody, pro které se 

nemůže v tomto termínu dostavit. Přesný termín bude dále zveřejněn 

na internetových stránkách školy a místě obvyklém pro zveřejňování 

informací. 



 

Ředitelka mateřské školy má právo ukončit individuální vzdělávání 

dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření 

a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí o ukončení 

individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. 

 

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně 

individuálně vzdělávat.  

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný 

zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek 

podle § 16 odst. 2 písm. d) 

 

 

III. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení 

vzdělávání dítěte v mateřské škole 
 

1.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 

probíhá od 2. do 16 května. Termín a přesné místo bude zveřejněno na 

webových stránkách školy a na obvyklém místě.  

  

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný 

zástupce dítěte: 

 

• žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání  

• potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

/Děti plnící povinnou předškolní docházku jsou od této podmínky 

osvobozeny/ 

 

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy 

sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské 

škole v délce nejvýše 3 měsíce. 



 

2. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské 

školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu 

se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 

 

3. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně 

oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení 

vzdělávání dítěte, /které nepodléhá povinné předškolní docházce/, 

pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva 

týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených 

pravidel uvedených v tomto školním řádu. 

 

 

4.  Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu 

mateřské školy ze strany zákonných zástupců 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte, /které neplní povinnou 

předškolní docházku/, závažným způsobem nebo opakovaně porušují 

pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka po 

předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte /které nepodléhá 

povinné předškolní docházce/ v mateřské škole z důvodu narušování 

provozu mateřské školy. 

 

 



5. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání 

nebo stravného 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte, /které neplní povinnou 

předškolní docházku/, opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro 

úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním 

řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném 

zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte 

v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 

 

 

6. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako 

občané České republiky mají také občané jiného členského státu 

Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 

 

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup 

k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek 

jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu 

na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami 

požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní 

ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. 

 

 

IV. Upřesnění vzájemných vztahů v prostředí mateřské 

školy  

 

1.Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu 

jeho stravování 

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně 

dohodne se zákonnými zástupci dítěte rozsah docházky dítěte do 

 mateřské školy. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu 

 těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout 



 s ředitelkou mateřské školy. 

 

 

2.Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců 

ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným 

zástupcům po ukončení vzdělávání 

 

 2. 1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské 

školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým 

pracovnicím ve třídě MŠ. 

  

 2. 2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od 

pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do 

které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to 

v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými 

zástupci. 

 

 2. 3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta 

individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i 

samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a 

jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

 2. 4 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho 

přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené 

písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají 

zákonní zástupci ředitelce mateřské školy. 

  

 2. 5 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, 

příslušný pedagogický pracovník 

 

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 

b) informuje telefonicky ředitelku školy, 

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní 

úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně 

právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, 

d) případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 



předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní 

útvary se žádostí o pomoc. 

 

 

3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o 

průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 

 

 3.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, 

formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek 

uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím 

programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské 

školy. 

 

 3.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době 

určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke 

vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka 

vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě 

dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

 

 3.3. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná    

        schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména 

z provozních důvodů.  

 

 3.4. S ředitelkou mateřské školy lze kdykoli sjednat konzultaci /po 

předchozí dohodě/. 

 

 3.5. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské 

školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím 

pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém 

budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke 

vzdělávání dítěte. 

 

 3.6. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník 

vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě 

dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně 

dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

dítěte. 



 

 

 4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních 

a mimoškolních akcích 

 

 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou 

 výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, 

 besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu  

 zákonné zástupce dětí prostřednictvím webových stránek mš, 

 prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání 

 dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, 

 popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně. 
 

 

 

5.Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci    

   z každodenního vzdělávání a způsob vzájemného informování o    

   jejich zdravotním stavu 

 

Zákonný zástupce má tyto možnosti omlouvání:  

 

- telefonicky – pevná linka školy 311585119, 313109981          

- SMS zprávou  - 773633494 

- na e-mail MŠ – rumpikovamarie@seznam.cz 

- osobně u učitelek a ředitelky mateřské školy 

 

Rodiče jsou povinni informovat učitelku, která přebírá jejich dítě 

o případných projevech onemocnění! 
 

V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu 

zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, 

přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Jde 

nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či 

pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení 



vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dle ustanovení 

§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro 

výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 

odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky 

akutního onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé 

fyzické osoby.  

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, 

zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni o 

zjištěném zdravotním stavu dítěte. Za zvýšenou teplotu u dítěte se dle 

zdravotnických parametrů považuje teplota vyšší než 37°C a nižší než 

38°C. Teplotu vyšší než 38°C považujeme již za horečku /měřeno 

rtuťovým teploměrem v podpaží/. 

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní 

vzdělávání a stravného v mateřské škole 

 

6.1 Úhrada úplaty za vzdělávání 
 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o  předškolním vzdělávání děti v platném znění děti, kterých se 

týká povinné předškolní  vzdělávání  úplatu za předškolní vzdělávání 

neplatí.  

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku /platí od 1.9.2017/           
 

a/ Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž 

druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Osvobozena od 

úplaty bude fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky 

pěstounské péče a zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku 

pomoci v hmotné nouzi. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v 

mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři. O 

osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské 

školy (školský zákon, § 164, odst. a). Výše úplaty pro následující 

školní rok bude zveřejněna do 30.6. předchozího školního roku. 

  

 



b/ Snížení úplaty 

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka 

mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a). 

Úplata je snížena: 

1) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz 

mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka 

mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část 

výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu 

mateřské školy 

O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy 

prostřednictvím informační tabule. 

 

Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v 

hmotné nouzi 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží 

zvýšení příspěvku na péči, 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o 

nezaopatřené dítě, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto 

dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže 

řediteli mateřské školy. 

 

 

6.2 Splatnost úplaty 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15 dne stávajícího 

kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí 

úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou 

platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu 

mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole 

je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v 

konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte 

do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 

d). 



 

 

 

6.3 Úhrada stravného  

  

Stravování zabezpečuje školní jídelna při mateřské škole. Výše 

stravného je stanovena dle       

stravovacího řádu mateřské školy. Stravování se řídí výživovými 

normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů 

na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen 

důraz na ozdravění výživy dětí. Týdenní jídelníček sestavuje vedoucí 

stravování školy a je vyvěšen v každé šatně dětí a na webu mateřské 

školy. 

 

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při 

vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi 

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci 

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí 

 

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní 

režim mateřské školy, 

b) řídí se školním řádem mateřské školy, 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, 

s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními 

zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

 

 

V. Provoz a vnitřní režim školy 
 

1/ Základní podmínky provozu 

Předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kublov se organizuje 

zpravidla pro děti od 3 let věku, nejdříve od dvou let věku dítěte.  

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 



předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. /platí od 

1.1.2017/ 

Mateřská škola Kublov je škola s celodenním provozem od 6.45 - 

17.00, denně. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího 

kalendářního roku.Mateřská škola má dvě třídy a naplňuje se do počtu 

38 dětí. Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným 

opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě 

podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s 

přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního 

postižení. Nejvyšší počet podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé 

dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není 

uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit 

nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5. Za každé ve třídě zařazené 

dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet 

dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. 

Snížení počtu podle odstavců 3 a 4 nelze za jedno dítě uplatnit 

souběžně. Snížení počtu dětí podle se neuplatní tehdy, pokud brání 

plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 

školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření 

u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku. 

 

2/Zápis dětí do MŠ Kublov 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se 

koná v období od 2.-16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel 

mateřské školy v dohodě se zřizovatelem. 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok od 1.9. probíhá 

v předem stanoveném termínu a je oznámen způsobem v místě 

obvyklým, dále je tento termín oznámen na vývěsce v mateřské škole 

a na webových stránkách školy v tom kalendářním roce, ve kterém 

následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy 

přijímány i v průběhu školního roku.  

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně 

přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě 

cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) 

nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

/platí od 1.9.2017/ 



 

 

 

 

 

Mateřská škola přijímá zpravidla děti od 3-6 let , nejdříve od 

dvou let věku. 

Pokud zájem dětí o mateřskou školu převyšuje kapacitu, jsou 

stanovena po dohodě se zřizovatelem kriteria pro přijetí . /ostatní 

podmínky viz výše, kapitola III/ 

 

3/ Evidence dítěte 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list 

dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, 

státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení 

zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování 

písemnost a telefonické spojení.  

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do 

Evidenčního listu  dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské 

školy. 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených 

údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). 

Informace o dětech 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. 

 

4/ Provoz mateřské školy 

Provoz  mateřské školy je denně po-pá od 6.45 do 17.00 hodin 

Od 6.45 přebírá děti učitelka v mateřské škole s ranní službou, 

pedagogický dohled nad dětmi je poté zajištěn až do 17.00. 

 

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po 

dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů pouze ale ve 

výjimečných případech. 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6.30 hod., pokud 

dítě není včas omluveno, může si rodič odebrat jeden dětský oběd do 

jídlonosiče. Oběd si může rodič odebrat pouze první den nemoci 



dítěte. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, 

osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

. 

Učitelky odpovídají za děti 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 vedení MŠ. 

Každé dítě dostane v mateřské škole svoji značku na skříňce, kam si 

ukládá oděv a obuv, dále má dítě tuto značku také na skříňce na 

uložení vlastního ručníku a hřebenu. V mateřské škole má dítě vždy 

náhradní oděv, prádlo a pláštěnku. 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám 

v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 
Děti, které jsou do MŠ přijaty, by měly zařízení navštěvovat co nejvíc 

pravidelně, zvláště v období zvykání.  V případě, že dítě nenavštěvuje 

mateřskou školu bez omluvy déle než 14 dní, má ředitelka školy právo po 

předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání. 

V době hlavních prázdnin je provoz školy přerušen většinou po dobu cca 7 

týdnů. V této době si učitelky i zaměstnanci vybírají dovolenou, popřípadě je 

prováděna údržba školy, která nemůže být prováděna za provozu MŠ. 

Organizace volných a provozních dní v MŠ Kublov, je zveřejněna na počátku 

školního roku. 

Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit a přizpůsobovat podle 

činností a akcí dětí. Pevně je stanovena doba stravování a odpočinku dětí. 

 

 

 

Režim dne 1.třída: 

6.45- 7.30 -  scházení dětí ve 2.třídě  

7.30 - 8.00 -   odchod dětí s učitelkou do 1.třídy 

8.00 - 8.30 -   ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a 

adaptační aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle volby učitelky a 

aktuální situace na třídě 

8.15 - 8.45   -   odchod na svačinu, pobyt v jídelně, hygiena 

8.45 - 11.30 dopolední výchovně vzdělávací činnost 

sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku, pobyt venku, hravé 

činnosti s přírodninami, pohybové a poznávací činnosti, příchod do školky, 

sebeobslužné činnosti v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd 

11.30 - 12.00 - oběd 



12.00 - 13.00 - relaxační činnosti ve 2.třídě, příprava na odpolední 

odpočinek 

13.00 - 14.15 - odpolední odpočinek, relaxační činnosti, komunikativní 

činnosti, vyprávění nad knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby 

15.00 -              odpolední svačina 

15.15 - 17.00 - odpolední činnosti dětí, rozchod domů 

 

Režim dne 2.třída: 

6.45- 8.15 -    scházení dětí, spontánní činnosti, výtvarné a 

pracovní, hudební, pohybové, dle zájmu dětí, individuální činnosti 

s předškoláky  

8.15 - 9.00 -   ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, 

relaxační a adaptační aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle 

volby učitelky a aktuální situace na třídě, příprava na svačinu 

8.45 - 9.15 -   odchod na svačinu, pobyt v jídelně 

9.15 - 11.45-  dopolední výchovně vzdělávací činnost, sebeobslužné 

činnosti v šatně, odchod na pobyt venku, pobyt venku, hravé a 

poznávací činnosti v přírodě, návrat do mš, sebeobslužné činnosti 

v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd 

12.00 - 12.30 - oběd 

12.30 - 15.00 - relaxační činnosti, příprava na odpolední 

odpočinek, odpolední odpočinek, individuální činnosti 

s předškoláky, komunikativní činnosti, vyprávění nad   

knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby 

15.00 -              odpolední svačina 

15.15 - 17.00 - odpolední činnosti dětí, rozchod domů 

 

DENNÍ SCHÁZENÍ DĚTÍ DO 8.00!!!! 

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány 

na nástěnkách v šatnách dětí a dále u vstupních dveří. Rodiče mají též 

možnost sledovat webové stránky školy, popřípadě facebook. 

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a informace 

týkající se provozu školy! 

 

 

e/ Obsah předškolního vzdělávání 



Mateřská škola Kublov 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 vzdělání, pomáhá vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a 

poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Vyučovacím jazykem je jazyk český. 

Vzdělávání se uskutečňuje podle připraveného Školního vzdělávacího 

programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy. 

Školní vzdělávací  program je kdykoli k nahlédnutí a vyvěšen na 

informační tabuli v mš.  

 

 

 

VI.Podmínky zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví 

dětí a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy, 

před projevy diskriminace nebo násilí 
 

BOZD 

Mateřská škola Kublov, okres Beroun zajišťuje bezpečnost a ochranu 

zdraví dětí při veškerých  činnostech a poskytuje dětem i rodičům 

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Za zajištění dohledu nad dětmi odpovídá ředitelka školy. 

Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím 

učitelů mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní 

výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných 

mateřskou školou. Dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí ve škole při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb se vykonává v zájmu 

předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.  

Ředitelka určuje provádění dohledu nad dětmi. Vychází z konkrétních 

podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku dětí a jejich 

rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. 

 



Dohled nad dítětem je vykonáván od doby, kdy je učitelka mateřské 

školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené 

osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho 

zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené 

osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným 

zástupcem dítěte. 

 

Mateřská škola zajistí, aby děti byly vhodnou formou a přiměřeně 

svému věku poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při 

všech činnostech, jichž se účastní. Dokladem o provedeném poučení 

je záznam poučení v přehledu výchovné práce. 

 S ohledem na věkové schopnosti předškolních dětí je nutné děti trvale 

vést k bezpečnému chování. 

 

 Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například: 

- na škole v přírodě nebo  

- na plaveckém kurzu  

se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává 

praktický lékař pro děti a dorost.  

. 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni informovat MŠ o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotního stavu dítěte nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly  ovlivnit pobyt dítěte v MŠ nebo účast 

na akcích pořádaných MŠ. 

 

Mateřská škola zajistí: 

- aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a 

lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, 

- odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s 

potřebným vybavením, 

- zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni 

všichni zaměstnanci školy,  

- na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických 

zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu 

raněných a nemocných,  

- o provedených opatřeních informuje všechny zaměstnance školy. 

 



V případě školního úrazu dítěte zajistí MŠ jeho dopravu do 

zdravotnického zařízení a zpět. O události a provedených opatřeních 

informuje neprodleně zákonného zástupce žáka a provede záznam do 

knihy úrazů, dále úraz řeší ředitelka dle vyhlášky č. 57/2010. 

Opatření k zajištění první pomoci provede MŠ i při školních akcích 

konaných mimo MŠ. 

 

Zajištění bezpečnosti konkrétní opatření:  

▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy 

stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu 

učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve 

třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,  

▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření 

příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola 

spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními 

(PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost, 

▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na 

pobyt v budově školy i pobyt venku, 

▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v 

budově školy a jiné na pobyt venku, 

▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, 

epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody 

mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy, 

▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při 

akcích organizovaných mateřskou školou.  

 

 

 

 

 

Zvláštní pravidla při některých činnostech  

 Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých 

činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména 

při: 

- opatření v průběhu vzdělávacích činností: 

- opatření při pobytu dětí venku: 

- opatření při sportovních akcích, výletech: 



- koupání a plaveckém kurzu, 

- školy v přírodě.  

Ve všech takových případech klade MŠ zvýšený důraz na dodržování 

pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými 

pracovníky i dětmi. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí.  

 Při pohybových a sportovních činnostech se účastníci řídí 

ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou 

pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro 

dané prostorové podmínky školy.  

 

 Opatření v průběhu vzdělávacích činností: 

1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí 

od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného 

pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám 

nebo jinému pedagogovi školy. 

2. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, 

předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné 

předměty nebo hračky. 

3. Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné 

pracovnice z MŠ. 

4. 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. 

5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, 

držely se zábradlí. 

6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost 

dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc 

při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. 

7. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama 

se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje 

zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. 

8. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a 

čistotě dětí. 

Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě 

písemného pověření zástupcem dítěte / může být stálé, na určité 

časové období/. 

 



 Opatření při pobytu dětí venku: 

1. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez 

dohledu na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí 

úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam 

sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. 

2. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby 

maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, 

maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na 

bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně 

seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / 

přechody pro chodce, semafory apod./. 

 

 Opatření při sportovních akcích, výletech: 

1. Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o 

určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí . 

2. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen 

poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto 

situacích. 

3. Škola v přírodě – dohled nad dětmi na ŠVP je stanoven zvláštním 

předpisem. 

Do ŠVP nemohou být na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž 

zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit, a děti, které by ohrožovaly 

zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí 

předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. 

 Plavecký kurz  

 Plavecký kurz, pokud se uskutečňuje, uskutečňuje se v zařízeních k 

tomu určených. Ředitelka MŠ musí ověřit dodržování hygienických 

podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou 

úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany žáků.  

Při plaveckém kurzu může být nejvyšší počet dětí ve skupině 20, 

dohled zajišťují vždy 2 pověření pracovníci školy.  

Ve skupině, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, může 

být nejvíce 12 dětí, dohled zajišťují 2 pověření pracovníci školy.  

Pro skupinu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí 

zvláštním předpisem.  

Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výcviku a o 

všech dětech, kteří se plavání účastní. Pedagogický pracovník 



pravidelně provádí v průběhu výcviku překontrolování počtu dětí. 

Totéž se provádí při jejím zakončení.  

 Odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání, která je 

realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na 

plavání doprovázejí.  

 Za bezpečnost dětí při plaveckém kurzu v MŠ, do doby jejich předání 

pedagogickým pracovníkům, jež vedou výcvik, odpovídají 

pedagogičtí pracovníci, kteří děti na plavecký výcvik doprovázejí. 

Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu 

výcviku. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k 

plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně 

povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich 

odpovědnosti za bezpečnost dětí. Pokud v celém průběhu plavání 

nemůže být zachován náležitý přehled o všech dětech, pedagogický 

pracovník plavecký výcvik přeruší.  

 

 

 

Úrazy dětí a jejich evidence 

(1) Úrazem dětí je úraz, který se stal dětem při pobytu v mateřské 

škole nebo při aktivitách a akcích pořádaných mateřskou školou.  

 (3) Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz dítěte hlášen, zajistí, 

aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. 

(4) Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních 

předpisů. 

  

Mateřská škola odpovídá za škodu, která vznikla dítěti v důsledku 

školního úrazu v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou, která byla 

uzavřena pro případ školního úrazu dětí. Způsob a rozsah náhrady 

škody projedná MŠ  se zákonnými zástupci dítěte. 

Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů dětí, při 

sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají 

školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, 

a to v anonymizované podobě. 

  

Kontrolní činnost  



(1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí 

kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti 

a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.  

(2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.  

(3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnostech organizovaných školou nejméně jednou ročně zahrnuje 

škola kontrolu všech vnitřních a venkovních prostor, včetně jejich 

zařízení a vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují 

zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, 

provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou 

způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito 

předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho 

běžných kontrol při používání a v rámci prověrek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly 

nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. 

Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech 

organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky 

pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt 

jejich použitelnosti.  

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole 

je především zaměřena na: 

a) vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům 

v chování, jako jsou záškoláctví, šikana, užívání návykových látek 

apod. formou: 

- poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím školního 

vzdělávacího programu (zdraví, zdravý životní styl, sociálně 

patologické jevy,…), 

- vytvoření základů pro pozdější volnočasové aktivity ve základní 

škole i mimoškolní činnosti (zájmové kroužky, ZUŠ, sportovní 

aktivity), 

- aktivního sociálního učení (kamarádství, smysl pro povinnost, úcta 

k dospělým, …). 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 



- domácího násilí, 

- týrání a zneužívání dětí,   

- zanedbávání dětí 

Do školního vzdělávacího programu „Vymyslím a dokážu, naučím a 

ukážu“ /platí od 1.9.2015/ je začleněna problematika prevence 

sociálně patologických jevů tak, aby se prevence sociálně 

patologických jevů u dětí stala přirozenou součástí výchovy a vzdělání 

v mateřské škole. Je začleněna do denních činností a zároveň byl 

vytvořen projekt Já a ty, který směřuje k získávání kompetencí v 

oblasti prevenci sociálně -patologických jevů. 

Celý školní vzdělávací program přispívá svým zaměřením a 

vytvářením návyků prosociálního chování a sebeřízení k prevenci 

sociálně patologických jevů. 

Pedagogické pracovnice v MŠ Kublov dbají, aby uplatňovaná 

prevence sociálně patologických jevů u dětí bylo prováděno 

komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně 

patologických jevů u dětí dotýká: 

a) oblast biologická (Dítě a jeho tělo) 

b) oblast psychologická (Dítě a jeho psychika) 

c) oblast interpersonální (Dítě a ti druzí) 

d) oblast sociokulturní (Dítě a společnost) 

e) oblast environmentální (Dítě a svět)¨ 

 

 

Ředitelka školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů zejména 

a) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným 

vyhodnocováním Minimálního preventivního programu a začleněním 

Školního preventivního programu do školního vzdělávacího programu 

školy, vytvořením projektu „Já a Ty“ 

b) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně 

patologických jevů ve škole, 

c) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským 

koordinátorem prevence, 

d) podporou aktivit zaměřených na využívání volného času dětí 

se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se 

zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. 

 



Učitelka především 

a) vyhodnocuje všechny signály, které by mohly vést sociálně 

patologickým jevům u dětí (týrání, zanedbávání), podílí se na realizaci 

Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice 

vztahů ve třídě, 

b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu 

se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření 

otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu 

ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi dětmi 

třídy, 

c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického 

sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí třídy, 

d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech dětí třídy 

a o jejich rodinném zázemí. 

 

IV. Zacházení s majetkem školy 
 

Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k 

ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost 

projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, 

náhrada škody v co nejkratším termínu. 
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