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I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy
s pedagogiclcými pracovnílcy

1, Na

2.

každétřídě jsou vytvořena pravidla soužitímezi dětmi.

Práva a povinnosti

a)

dětí
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individuálně uspokojovat své potřeby
uživat spontánně celé prostředí třídy
účastnitse aktivit nabízených učitelem/učitelkounebo ostatrrími dětmi
podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
vyjádřit svuj názot,nesouhlas
podílet se natvorbě pravidel soužitía dodržovatje
pokyny uěitele/učitelky a ostatních zaměstnanců se vždy a za všech okolností
musí plnit

zákonnýchzástupců
b}.t seznámen s dokumentací

MŠ

vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům
znát a respekíovat pravidla soužití
zapojovat se do aktivit Mš
kdykoliv vstoupit do třídy, pozorovat či účastnitse činnostípo dohodě
s učitelemlučitelkou
spolupracovat s uČitelem/učitelkou, konzultovat pořebné poznatky o dítěti
zapůjčitsi vhodnou literaturu ze školníknihovny
navrhovat dalšíčinnosti, akce a možnosti aktivit Mš
přivádět do MŠsvé dítě čisté,upravené azdtavé
sledovat oznámeni v šatnách a na chodbách MŠa řídit se jimi
navštěvovattřídníschůzky
domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuálni konzultační
hodiny
své stíŽnosti řeŠit s učitelem/uěitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému,
obrátit se na ředitelku školy
informovat MŠo změně zdravotní způsobilosti, zdravotnich obtížíchdítěte
nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na pruběh
PředŠkolního vzdělávání dítěte nebo na účastna akcích (zotavovací poby,
plaviání, apod.)

oznamovat MŠzměnu bydliště, telef. spojení, změnu zdravotnipojišt'ovny
a jiných údajůpotřebných pro MŠ
vYzvedávat děti do starrovené provozní doby nedávat dětem do MŠcenné
předměty (řetízky, apod.)
ve vŠech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívéní
alkoholu
dodržovat Škohířád a pokyny školy k ochraně zdravía bezpečnosti

dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci Mš, sjinými dětmi
dochtázejícími do MS a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidia slušného
chování a v záiemné ohleduplno sti

o
o
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o
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zajistit vhodné oblečenídětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a
vhodnou obuv
informovat Mš o důvodech nepřítomnosti dítěte
ohlásit výskyt infekčníhoonemocnění
platit ve stanoveném termínu stravné a úplatu za předškolní vzdělávání
právo na diskrótnost a ochranu informací, fýkajícíchse jejich osobního a
rodinného života

3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
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vyjadřovat se otevřeně, aktivně přisfupovat k problémům
podporovat vzájemnou důvěrrl toleranci, zdvořilost solidaritu
pravdivost jednrání i chování
poslqrtovat pozitivní atrrosféru a citlivý přístup

II. Provoz a ynitřní režim MŠ

1. Předškolní vzdélávání se organizuj

2,

e zpravídlapro děti ve věku od 3 do 6 let.

Přihlašování a odhlašování dítěte k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základé
písemnéžádosti zákonného zástupce.

3. Zápis dětí do MŠna

následující školnírok probíhá v určených dnech v tom
kalendářním roce, ve kterém následující školnírck začíná,zpravidla v měsíci květnu.

Po

rrkončenízápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání a následně seznámí zrákonné zástupce. MŠmuže přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním- má doklad, že je
proti nákaze imunní. Př-i lydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených
kritériík přijímání dětí.

4. Děti

nastupují do běžných i logopedických tříd MŠna záHadé rozhodnutí o přiietí
dítěte k předškolnímu vzdělávání po předchozím provedeném zápisu. O zařazení
dítěte do logopedických tříd rozhoduje SPC pro daná postižení.

5. K

předŠkolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním ročníkupřed

zaháj ením povinné ško lní dochazky.

6. Při

nástupu dítěte zétkonnízástupci zkontrolují údaie na evidenčnílistu dítěte dle
pokynů učitele/učitelky.

7. Informace o

dětech jsou důsledně vpžívány pouze pro vnitřní poťebu školy,
oPrávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.
10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8.

Mateřská škola jako škola s celodenním provozem

a) Provoz

a

je otevřena od 6,00_16,30 hod.

VIŠje stanoven ředitelkou MŠa projednán se ziikonnými zástupci na třídních
schŮzkách. V té době za dité zodpovídajíučitelky tr,tŠ.Zakonný zástupce dítěte má
povinnost si dítě r,yzvednout do stanoveného ukončeníprovozu.

b) Pokud dítě zůstane v MŠpo

ukoněení provozu, učitelka v 16,45 hodin kontaktuje
odbor sociální péče,oddělení sociálně právní ochrany děfi ÚMOb Ostrava - Jih
v pondělí a sfredu do 17,00 hod., kontakt: 599430465, v ostatních dnech kontaktuje
PCR ostrava -Zábřeh, kontakt: 596747 770.

c)

Každý přípaq nevyzvednutí dítěte z MŠbude projednan na odbor sociálně právní
- Jih, při opakovrání můžebýt dítě z MŠvyloučeno.

ochrany dětí ÚMOb Ostrava

9. Povinnó předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce je povinen dítě přiblásit k zápisu k předškolnímu vzděláváni v kalendářním
roce, ve kterém zŇínápovinnost předškolnflro vzdělávrání dítěte.

Pokud nepřihlásí zrákonný zástupce dítě k povinnému předškolnimu vzďéIávéní dopustí se
přestupku podle § 182a školskéhoziů<ona.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole,
pokud se zákonný zástupce neroáodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individu.ílní
vzdéIávžnídítěte.

Povinné předškolní vzděIávéní má formu pravidelné denní dochrázky v pracovních dnech od
8:00 - 12:fi) hod.
Zál<owti zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzděláváni,
docházelo řádně do školy.

Zanedbává-li péčio povinné předškolní vzdélávént,dopustí se tím přestupku podle § 182a
školskéhozákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte: nepfftomnost dítěte omlouvá zákonný zásfupce dítěte.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doloženídůvodůnepřítomnosti dítěte. Zéů<onný
zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů. Oznámení
nepřítomnosti je možnéprovést:
a) telefonicky

b) písemně třídnímu učiteli do omluvného listu
c) osobně třídnímu učiteli

Omluvená absence bude zaznamenána do omluvného listu vždy.

V případě uvolnění dítěte z důvodu předem znémých, zákonný zástupce písemně oznámí tuto
skutečnost řediteli školy na žádosti (k dispozici u třídních učitelů).
Třídníučitel eviduje školnídoc}uázku své řídy. V případě neomluvené absence nebo zrlýšené
omluvené absence informuje ťídníučitel ředitele školy, kte4ý poskytnuté informace

vyhodnocuje.

Neomluvenou absenci dítěte řešíředitel školy pohovorem, na lríerý je zastupce osobně
pozvrin. Při pokračujícíabsenci ředitel školy zašle oznámení o pokračujícínepřítomnosti
dítěte orgánu sociáJně-právní ochrany dětí.

1

0.

Individuální vzdéláv ání dítěte:

zákonrtý zastupce dítěte, kíerébude plnit povinnost předškolního vzdéIáváni individuálním
vzděláváním dítěte, je povinen oznámít tuto §kutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kíeqým zaéíná
povinnost předškolního vzďěIávěni dítěte.

Oznámení zrikonného ziástupce o individrr"álním vzdělávrání dítěte musí obsahovat:
jméno, popřípadě jmén4 a příjmení, rodné čísloa místo ťvaléhopobytu dítěte, v případě
cizince místo pobytu dítěte
a)

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzdělávano
c) důvody pro individrrální vzdělávání dítěte

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zastupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě
individuálně vzdělávano.

Úroveň osvojování očelc{vaných výsfupů v jednotlivých oblastech bude ověřena čtvrté
útery v měsíci listopadu od 8:00 do 11:00 hodin, náhradní termín je stanoven na prwní
ponděH v měsíci prosinci od 8:00 do 11:00 hodin v MŠStaňkova neúo o tVtŠSrtslrrt.
Zákonrý zastupce dítěte je povinen zajistit účastdítěte u ověření. Pokud zákonný ástupce
dítěte nezajistil účastdítěte u ověření, a to ani v náhradním termínr1 ředitelka mateřské školy
ukončíindividuální vzdéláv án| dítěte.
Výdaje spojené s individrr,álním vzděláváním dítěte hradí zrákonný zástupce dítěte, s qijimkou
speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do nížbylo dítě
přij ato k předškolnímu vzďéláváni.
1
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Režimovépožadavky:
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děti se schazejí do 8,00 hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne,
po předchozí domluvě zákonného zásfupce s učitelem/učitelkou
hlavní Štnnostidítétev MŠje spontámň hra, spontármí órrrnosti, Ťizené ěinnosti

učitellkapracuje s děíni ve skupině i individuálně
qichovné ÍvzdéIávacíčinnosti jsauzaŤazovámy učitelern/učitelkou v pruběhu
dne s ohledem na věkové a individuální zvlráštnosti dítěte
pohybové aktivity jsou dítěti umožrěny po celý den
PobYt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimati§kych
podmínek
PobYt venku bývádnácen nebo vynechán pouze při nepříarivých klimaticlcých
PodmÍnkác}r" při vzniku smogoqých situací nebo při nevhodných povětrnostních
podmínkách
v letních měsících se veškeréčinnosti dětí provádějí venku
odpolední spánek a relaxacej e zaíazetlapo obědě
doba spánku děť je individruíJnídle pofieby dítěte
stravování je zajištěno ťikíát denně
isou dodržovány intervaly mezi jídly

12.

Úpbta za předškolní vzdělávání a síavnése platí zálohově na účetorganizace, a to
vždy k 20. dni měsíce na měsíc následující, nebo poštovnípoukazkou. Výše úhrady je
určena ve Vnitřní směmici o úplatě za předškolnívzdéláváni a školní stavování.
Yzdélávani v posledním ročníkumateřské školy a v době odkladu školnídochrázky se
poslcytuje dítěti bezuplatrě dle zákana é. 56112004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyššímodbomém a jiném vzděIávani (školslcý zákon) a v souladu
s vyhláškou é. l4l2005 o předškolním vzdéláváttt v platném znént.

13. Stravování dětí v

MŠzajišťuje vlasfiú školníjídelna.

l4.Nepřítomnost dítěte ziákonní zristupci dětí omlouvají den předem osobně nebo
telefonicky nejpozději do 13,00 hod. Rovněž přihlášení dítěte po absenci má být
nejpozději den předem. V pondělí stačíohlásit nepřítomnost dítěte do 8,00 hod.
V případě onemocnění dítěte je možno si neodhlášený oběd vyzvednout do vlastrích
nádob přímo v kuchyni v 11, 30 hodin, jinak oběd propa&á. Dalšíaktuální informace
jsou uvedeny ve sdělení o výběru úplaty za předškolního vzděIávint a stravného a
v dodatku k vniřní směrnici o uplatě za předškolní vzdělávrání a školnístravování.
t5. Ředitelka školy můžepo předchozím písemném oznámení ziákonnému zástupci dítěte,
roz}rodnout o ukončení předškolního v zdéLáv án1 j estliže

.
l
o
16.

se dítě bez omluvy ztákonného zástupce nepřetržitě neúčasfiťpředškolního
vzdělávání po dobu delšínež dva lidny, u povinného předškolního vzďěIáváni

po dobu delšínež 3 dny
zál<awtý zasfupce závabtýmzpůsobem opakovaně narušuje provoz Mš
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu zavzdéláv,ání v Mš nebo úplafu

zastrayné

V měsících ěervenci a srpnu můžeředitelka škoty po dohodě se ďizovatelem
stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zqména z důvodu stavebních úprav,
Předpokládaného nízkéhopočtu dětí v tomto období, apod. Rozsah omezení nebo
přeruŠenímusí být oanámen zrákonným zásfupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

t7.Zekonrý zástupce požádá písemně ředitelku §koly nejpozději 30 dnů před omezením
provozu o zabezpďení pobytu dítěte v jiné MŠ.
l8.Podrobné informace o programu školy má možnost zákonný zásfupce získat ve
ŠtoIrrim vzdělávacím p.Ógr*u dale ritdnim vzdělávacím p.og.umr á na webovém
Portálu Školy,kteť je pruběžně akfializovin MŠmůže_organizovat zotavovací
PobYtY ve zdravotně přízrrivém prostředí bez přerušení vzdělávrání, školnívylety a
dalŠÍakce související s qichovně vzdéIávací činnostíškoly. O uskutečnění těchto
PobYttl, výlefu a dalšíchakcí informuje zákonné zásfupce včas a s předstihem.

l9.Zákotutý zástupce souhlasí spřepravou MHD a nasmlouvan;fin autodopravcem s
fotografováním a pořizováním video zámnanň svého dítěte a gřípadným zveřejněním
těchto zázlrlmrm'ů zakcí pořádaných MŠnebo ZAHRADA oĚrÍ, .pót.n poápisová
listina přiložena v jednotlivých tffdách.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví dětí

1. Při vzdělávání dětí dodržuje učitel&a pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při

práci, které pro tuto oblast stanoví platrrá školská a pracovněprávní legislativa. Štotni
řád metodicky vychazí z Metodického pokynu rrlŠUrk zajištěníbezpeěnosti a
ochrany zdraví détí,žákft a studentů ve školách a školslqých zařizentch zřizovaných
Ministerstvem školsfuí, mládeže a tělovýchow ze dne 22. 12. 2005, ěj. 370141200525.

2.

tVtŠje zabezpečena kamerorným systémem, kameta

aje zabezpečena video zvonky.

monitoruje okolí vchodu do školy

12,30 hodin, drále pak od 13,00 - 14,45 hodin. V době
je
uzaměení UŠ u vstupu do školy k dispozici zvonek. Pokud je MŠoteťena zajišťují
bezpečrrost u vstupu školnice nebo správní zaměsúranci.

MS se uzamyká od 8,00 do

doh]ed nad dítětem od doby, kdy je učitel&a převezme od jeho
zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je učitel/ka předá jeho
zrákonnému zásfupci nebo jím pověřené osobě.

3. MŠvykonává

4.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na záldadé ,,Zmocnéní kjednrání a vyzledáváni
dítěte z MS jinou osoboď' vystaveného zrikonným ziásfupcem.

5.

Při pobytu venku mimo ínemíMŠ
připadá na jednoho pedagoga 20 dětí zbéžnéťídy.

6

Z dŮvodu ochrany zdravi děť není možto podávat v mateřské škole medikamenty a to
zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel,
qýma apod.). Učitel/ry jsou povinny neprodleně informovat tetefonicky zákonného
zástupce dítěte a ředitelku školy vpřípadě: ínaan dítěte, teploty vyššínež 37 stupňů,
prujmovitém stavu či mtaceni, kožní9hvýslqrtech (ekzémy, otoky, apod.). V případě
tlrazlJ dítěte ošeří dítě zdravotíúk MŠv případě vážnéholxaz1,13e vÓlrena Záófuanrá
služba první pomoci.

7. UČiteVka má mofuost žádat po ziikonném zástupci potwzení od pediatra

o

zdravotním stavu dítěte, zqména vpřípadě podeďení na infekčníonemocnění a to
v
1ájmu ocluany zdraví ostatních dětí. V případě této situace je povinna neprodleně
infonnovat své nadřízené.

8.

Prosíme rodiČe, aby hlrásili zejména zdravotní specifika dětí (astm4 atopic\ý ekzém,
cukrovku a rŮzné typy záchvatoqých onemocnění). V případě wa7t_ ei poskozeú
zdraví dítěte v důsledku projevu akutního §tavuo který rodič neuvedl a neupozomil
uČitele/ku svého dítěte, není škola ani učitel,&a zodpovědná za případné následky
s události spojené.

9- Mateřská Školaje ,ochotna spolupráce a vsřícnosti

k dětem a jejich zákonn;ým
zrástuPcŮm v Případě chroniclcých onemocnění (alergie, cutrovta, onemocnění
sPojená s Poruchou CNS, apod.). V takovém případě je však pořeba dbát na úzkou
sPoluPráci zákonného zástupce s konkréfiďm učitelem/učitekóu dítěte a pediatrem,
kter'ý stanoví písemný požadavek na mateřskou školuo s konkétúm uvedením důvodu
medikace apřesným a detailním dávkovráním medikamentů.

rc. Za$azuje se nošenÍ,drženi, distribuce a znetůivárrri návykových látek v celém areá]u

MS.

politiclcých hnutí ani jejich propagace.

11.

V MŠnení povolena činnost politiclcých sftan

12.

V MŠnení povolena reklarrra, která je v ro4)oru s cíli a obsahem vzďélávánía reklama
a prodej výrobku ohrožujícízdraví, psychicky nebo moriálrď vívoj dětí nebo pffmo

a

ohrožujícíchči poškozuj ícíchživoúdprosťedí.

13.Všechny děti jgou,pojišGny proti urazům vdobě pobytu dítěte vMŠa při akcích
pořádaných MS. Urazem dítěte v MS je traz, ktery se stal dítěti při předškolním
vzdéLávéni nebo s ním přímo souvisejících čirrrrostech a při poskytovrání škols§ých
služeb (pojistrá smlouva o pojištěnímajetku a odpovědnosti podnikatelu).
14.

V rámci školního vzdéIávasfrto programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně
kjejich věku a schopnostem pochopit a poroanmět dané problematice §eznamovány
s nebezpečímdrogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuání závislosti (počítače,
televize, video), patologického hráěství (gamblerství), vandalismu, kriminality a
jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětloviána pozitiva zdravého životního
sŤlu.

15.

V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému živofiúmu stylu,
k dětem je přistupováno individrr.ílně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci
s rodinou a s poradens§ýrni zařízeními. je věnována zqýšena pozornost rodinám
problémovým s rizikovým choviáním. V pruběhu školníhoroku jsou děti seznamovány
s nebezpečím injekčních setů ve svém okolí, všichni zaměstnanci jsou seznámeni
s

16.

postupem při likvidaci injekčníchsetů na školníza}tradé a v blízkosti jejiho okolí.

V celém objektu mateřské školy a jeho přilehlých pozemcích (školnízahrada) je

zakánáno kouření, požíváni alkoholichých nápojů, požívánídrog a návykoqých látek,
jakakoli propagace těchto prosfiedků a vnášení zbrani(nože, střelné zbraně apod.).
17.

Prosíme, zákonné zasfupce dětí, aby zabraňovali znečišťováníprostoru školy a
Přilehlých pozemků školy (školnízahrada). Do MŠje zakazánvstup ie zvířaty.

18. DŮleŽitým prvkem prevence v této oblasti

je i vytvoření příznivóho sociálního klimatu
mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelem/učitelkou a mezi učitelem/učitelkou a

zákonnými zástupci dětí.

IV.
a)

Podmínky zacházení s majetkem MŠ

ze strany dětí

1. Po dobu vzdélávání při pobytu

dítěte v MŠzajišťujeučitelika, aby děti zacházely
Šetrně s PomŮckami, hračkami a dalšími vzdélávacími potřebami a nepoškozovalý
ostatní majetek školy.

2.

V PříPadě poškození majetku MŠze strany dětí, můžeučitellka po domluvě
zékowtým zástupcem sjednat opraw nebo náhradu.

3. Děti si

se

mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňuií bezpečnostní
podmínky a se souhlasem učitele/učitelky.

b) ze strany zákonných zástupců

1.

Zet<onrý zástupce bere na vědomí možnost žuáty nebo poškozenípřinesené hračky,
bez naroku náhrady.

2, Po

dobu pobytu v prostorách MŠjsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby
nepoškozovali majetek MŠa v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili futo
skutečnost neprodleně učiteli/ učitelce školy.

3. Ve všech budovách

a prostorách

školy platí přísn} zákazkouření apožívánialkoholu.

Tento Štotni řád byl zpracován v souladu se Zákonem č. 561 t 20a4 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školslrý zákon) a §

vyhláškou č. 1412005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a nabývá
účinnost01. 09. 2017.

Byl aktualwován, projednán

a schválen pedagogickou radou dne 31. 08.2017

MABEň§§&áremcvo

osrnav4-qý$lglg4 cr.
příspěvková organizace

Zákonný zastupce stwzuje svýmpodpisem, žebylseznrámerlt H{hřái2áEi škfinfuo raa,,
s účinnostíod 01. 09.2017 .

