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 I Všeobecná ustanovení 
 

1.1 Školní řád 
Školní řád je zpracovaný dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o 

předškolním vzdělávání a vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. Ředitelka školy 

vydává tento školní řád po projednání na pedagogické radě ze dne 27.8.2019. Školní řád 

nabývá účinnosti 1.9.2019. 

 

1.2 Závaznost školního řádu 
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a prokazatelným způsobem s ním 

byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o jeho vydání a obsahu 

zákonné zástupce nezletilých dětí. 

 

1.3 Cíl předškolního vzdělávání  
Cílem je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho 

zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Naším cílem je podporovat utváření pěkných vztahů mezi dětmi, posilovat, kultivovat 

a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a pohodu těchto vztahů, zlepšovat tělesnou zdatnost 

dětí, přirozenou cestou rozvíjet jejich intelekt, řeč a poznávací procesy. Prohlubovat spolupráci 

s rodiči na základě partnerství, sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Rozvíjet kreativní 

schopnost dětí, jejich zájmy a nadání. Zákonní zástupci se mohou v této záležitosti kdykoliv 

informovat u pedagogických zaměstnanců školy. Školní vzdělávací program je též k dispozici 

na webových stránkách školy a u ředitelky mateřské školy. 

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 ( dle § 1 odst. 1 

vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ). 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání , školní 

vzdělávací program „SLUNCE V SRDCI“ 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) 

 

• 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 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 
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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. 

 

1.4 Zřizovatel 

 
Zřizovatelem mateřské školy je obec Počátky, Palackého náměstí 1,  Počátky 394 64 

Škola je zařazena do sítě škol. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu 

a hospodaří jako příspěvková organizace. 
 

 

 II. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy   

      a vzdělávání 
 

2.1 Práva dítěte 
• Dítě má právo, 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). 

• Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když 

nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální 

skupiny). 

• Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze 

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 o projevovat. 

• Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce 

potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve 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. 

• Dítě má právo 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.(Vybráno z 

Úmluvy o právech dítěte) 

• Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou 

školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti. 

• Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností mateřské školy. 

• Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské 

škole. 

• Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit mateřské školy v čase docházky, ke které bylo 

přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav. 

• Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační 

režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější 

postup). 

 

2.2 Povinnosti dítěte: 

• Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole. 

• Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy. 

• Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni. 

• Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami. 
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• Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si. 

• Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu. 

• Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům mateřské školy 

jakékoliv přání a potřebu. 

• Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům mateřské školy 

jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel. 
 

2.3 Práva zákonných zástupců: 

• Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen 

„zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

• Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 

podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být 

věnována pozornost. 

• Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo 

školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 

• Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců 

mateřské školy. 

• Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich 

osobního a rodinného života. 

• Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli 

mateřské školy. 

• Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, 

při řešení vzniklých problémů. 

• Zákonný zástupce má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího 

programu mateřské školy. 

• Zákonný zástupce má právo projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy 

učitelce, nebo ředitelce mateřské školy. 
 

2.4 Povinnosti zákonných zástupců: 

• Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích dítěte, nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 

• Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě osobně učitelce ve třídě. 

• Zákonný zástupce má povinnost oznamovat mateřské škole údaje, které jsou podstatné 

pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích. 

• Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné 

dle daných pravidel. 

• Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědní za to, že přivádějí do mateřské školy dítě 

zdravé. Dětem se v mateřské škole nepodávají žádné léky. Onemocní-li dítě v průběhu 

dne, jsou zákonní zástupci dítěte povinni vyzvednout si ho v co možná nejkratší době z 

mateřské školy. 

• Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte. 

• Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně oznámit učitelce každou změnu 

související s dítětem (změny bydliště, telefonu, zdravotního stavu…). 

• Mají povinnost zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do 

mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (převlečení do třídy, pevné a plné 

přezůvky s protiskluzovou podrážkou)  
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• Na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 

• Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem, 
 

2.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka 

učitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte  

vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

• Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). 

• Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná 

jej s ředitelem školy. 

• Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory), doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 

odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

• Podmínkou uplatnění podpůrného opatření druhého až pátého stupně je doporučení 

školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. 

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě 

vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo 

OSPOD. 

• Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským 

zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními 

vzdělávacími potřebami (§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

• Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání 

informovaného souhlasu zákonných zástupců. Dle pokynů speciálně pedagogického 

centra zpracuje individuální vzdělávací plán. 

• Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončí poskytování opatření 

druhého až pátého stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že 

podpůrná opatření druhého až pátého stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se 

nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 

odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č.  7/2016 Sb.). 

 

Vzdělávaní dětí nadaných 

• Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co nejlepšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělání dětí nadaných. 

• Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory. 
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III. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných 

zástupců se zaměstnanci ve škole 

 

• Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci mateřské školy a dětmi, nepřímo i zákonnými 

zástupci, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 

solidarity a důstojnosti. 

• Všichni zaměstnanci mateřské školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování 

základních společenských pravidel a pravidel slušného chování a zdvořilé komunikace. 

• Zaměstnanec mateřské školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných 

zástupců a veřejnosti ke škole. 

• 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 zákonem  o ochraně osobních údajů. 

• Učitelé mateřské školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, 

školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

• Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivitu a činnosti 

ve škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení 

mateřské školy, rodiny a společnosti. 

• Všichni zaměstnanci školy budou děti chránit před  všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s  materiály 

a informacemi pro ně nevhodnými. Budou děti chránit před nezákonnými útoky na 

jejich  pověst. Zjistí-li pedagogický pracovník, že dítě je týráno, krutě trestáno  nebo je s 

ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi  orgány na pomoc dítěti. 

• Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce 

k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se dítěte, konzultuje termín 

schůzky se zákonným zástupcem žáka. 
 

 

 

IV. Provoz a vnitřní režim školy 

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví        

ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele  

připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí v přítomnosti dítěte s podpůrným opatřením, 

nebo dětí mladších 3 let. 

 

Při zajišťování výletů a jiných mimoškolních akcí (plavání, bruslení) pro děti, určí ředitelka  

mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí a jejich  

bezpečnost. 
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4.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 
 

Mateřská škola je pětitřídní. Provoz školy je v pracovních dnech v době od 6,15 do 16,30 

hodin. 

 

Podrobné informace provozu každé třídy jsou na nástěnkách v jednotlivých třídách 

 

 

Z důvodu zamezení pobytu cizích osob v budově mateřské školy jsou hlavní vstupy do budov 

opatřeny elektronickým otevíráním. Zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba při vstupu do 

budovy zazvoní na příslušnou třídu, představí se a učitelka je vpustí do budovy. Zvonek u 

vchodů do mateřské školy je opatřen kamerou, učitelka na displeji vidí příchozí osobu. V době 

od 7:15 do 8:00 jsou dveře odemčené a vchod kontrolují provozní pracovnice. 

 

Zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba po příchodu do mateřské školy převlékají děti 

v šatně u jednotlivých tříd, věci dětí ukládají podle značky dítěte do poliček. 

 

Zákonní zástupci nebo osoby pověřené, jsou povinni dítě přivádět až ke třídě a osobně předat 

učitelce. 

Při vyzvedávání si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedne dítě ve třídě, popřípadě na 

zahradě mateřské školy a neprodleně opustí areál mateřské školy. 

 

Upozornění! 

Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba má povinnost vyzvednout si dítě z mateřské školy 

do doby ukončení provozu. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje. V případě, že 

není v daném okamžiku zákonný zástupce dostupný, kontaktuje učitelka orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD 

pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat městský úřad, policii ČR. Učitelka není 

oprávněna opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště. 

Nepřípustné je zajištění péče o dítě v místě bydliště učitelky.  

Zákonný zástupce má v takovém případě povinnost nahradit škole vzniklou školu (mzdové a 

jiné náklady). 

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li 

nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hodin, a to telefonicky nebo 

osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně, telefonicky. 

Každá třída je opatřena svým telefonním číslem, čísla jsou zveřejněna v šatnách. Seznam 

telefonních čísel do mateřské školy je uveden v příloze č. 3. 

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v 

mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v 

dostatečném předstihu telefonicky, popřípadě osobně v mateřské škole. 

 

Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na 

nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách. Doporučujeme zákonným zástupcům 

pravidelně sledovat nástěnky. Při společných akcích mateřské školy a rodičů, odpovídá za dítě 

jeho zákonný zástupce. 

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících 

vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny 
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děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena 

individuálním potřebám dětí. 

 

Organizace dne je uvedena v příloze č.1 a č.2 s ohledem na daný školní rok 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí 

jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, 

dostatečný pobyt venku. 

 

Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají individuální a skupinové činnosti dětí podle 

zájmu. Přitom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu 

v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je 

umožněn individuální režim.  

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v 

průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle 

počasí, minimálně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné 

ovzduší, nebo teploty pod -10°C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím 

zahrady a vycházek v přírodě. 

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou 

respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat nebo je dětem / zejména starším/ 

nabízena klidová činnost .Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální 

potřeby dětí. 

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího 

programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů, 

sportovních aktivit a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém 

rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a 

zájmů dětí. 

 

Mateřské škola může organizovat bez přerušení vzdělávání školní výlety a další akce 

související s výchovně vzdělávací činností školy. 

 

Mateřské škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných 

mateřskou školou… (sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním sdělením 

učitelem). 

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně 

prostřednictvím stanoveného formuláře školy. V případě, že součástí akcí bude i finanční 

příspěvek , hradí jej zákonní zástupci 

 

 

4.2 Organizace stravování 

 
Mateřská škola nemá vlastní kuchyni. Strava se dováží ze Základní školy Otokara Březiny 

Počátky. Dohodou mezi zřizovatelem Městem Počátky, Základní školou Otokara Březiny, 

Mateřskou školou Počátky, okres Pelhřimov a Domem s pečovatelskou službou Počátky byla 

stanovena pravidla přípravy jídel a jejich dovážení do mateřské školy. Stravu přiváží 

pracovnice DPS v dopravním prostředku pro rozvoz stravy určeném. 
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Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny 

ZŠ Počátky. Tyto informace jsou vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd. 

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední 

svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné 

šťávy, vitamínové nápoje). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v 

mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v mateřské škole, 

na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. 

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte na internetových stránkách školní jídelny 

elektronicky, ve výjimečných případech osobně. Neodhlášené obědy propadají. 

 

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, mladším dětem pomáhá učitelka dle 

jejich potřeby. Děti mají volbu výběru ovoce, zeleniny a nápojů. 

 

Podávání svačin: od 8:10 hod  a  od 14:30 hod. 

Podávání obědů: od 11.30 hod.  

 

4.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí jsou obsažena ve směrnici pro přijímání dětí. Směrnice 

je k dispozici na webových stránkách a na viditelném místě v mateřské škole. Do mateřské 

školy jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, toto 

ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1 školského zákona – dále jen ŠZ). Po domluvě 

s ředitelkou mateřské školy mohou rodiče požádat o přijetí dítěte mladšího tří let, tyto děti 

mohou být přijaty, pokud to kapacita školy dovolí. Podrobnosti o podmínkách vzdělávání dětí 

od dvou do tří let jsou uvedeny v příloze č. 4.  

 

Přihlášku – žádost o přijetí dítěte do MŠ si mohou vyzvednout rodiče v mateřské škole. Na 

základě žádosti rodičů přijímá dítě k předškolnímu vzdělávání ředitelka MŠ. Po ukončení 

zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34  

odst. 1 ŠZ). 

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín 

a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (v období od 2. května 

do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým - informační plakáty, webové stránky, 

hlášení místním rozhlasem (§ 34 odst. 2 ŠZ). 

 

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně 

se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2 ŠZ). 

 

O přijetí, či nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci informováni ve správním 

řízení. 
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Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

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

trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzena ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním (od 1. 9. 

2017 § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v plném znění). 

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také 

děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud 

pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 ŠZ – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na 

území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy. 

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení 

podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského 

poradenského zařízení. 

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační 

schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ. 

 

 

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita mateřské 

školy. 

 

4.4 Povinné předškolní vzdělávání 

 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 

roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 ŠZ). Pokud 

nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku 

podle § 182a ŠZ. 

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud 

se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání 

dítěte (§ 34a odst. 2 ŠZ). Pokud zákonný zástupce zvolí pro dítě jinou mateřskou školu a je-li 

dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní 

docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 

hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 8 hodin do 12 hodin. 

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 

prázdnin – viz. Organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo 

dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 

3 ŠZ). 

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, 

docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, 

dopustí se tím přestupku podle § 182a ŠZ. 

 



Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

 

12 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte   

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. 

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 

 

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději od 3 dnů ode dne 

výzvy. 

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky do mateřské školy 

b) písemně třídní učitelce – každé dítě má svůj omluvný list, do kterého zákonný zástupce 

napíše důvod nepřítomnosti a potvrdí tuto nepřítomnost svým podpisem. 

 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence, nebo zvýšené 

omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace 

vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

 

Neomluvenou absenci řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván 

doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující 

nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a  

odst. 4 ŠZ). 

 

4.5 Individuální vzdělávání dítěte 

 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. 

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4 ŠZ). 

 

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce, 

není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního 

vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno 

individuálním způsobem. 

 

 

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. 

(§ 34b odst. 2 ŠZ) 

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno  (§ 34b odst 3 ŠZ). Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu školy. 

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

• způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 

• termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. 

do 4. měsíce od začátku školního roku). 

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověřování (§ 34b odst. 3 ŠZ). 

 



Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

 

13 

 

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 

nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4 ŠZ). 

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou 

speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě 

přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7 ŠZ). 

4.6 Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí 

      o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 

 
• 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 u vedoucí učitelky mateřské školy 

a ředitelky školy 

• 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. 

• Ředitelka základní školy a mateřské školy nejméně jednou za školní rok svolává třídní 

schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích 

mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné 

potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to 

zejména z provozních důvodů. 

• Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s vedoucí učitelkou 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. 

• Ředitelka základní a mateřské školy, vedoucí učitelka 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. 

 

4.7 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

 
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném 

upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže: 

• Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo 

úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou náhradní 

termín úhrady. 

• Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny. 

• Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské 

školy (nedodržuje školní řád). 

• Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení. 
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4.8 Evidence dítěte (školní matrika) 
 

 
Po přijetí dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy vyplněný 

Evidenční list dítěte a společně podepíší dohodu o docházce dítěte. Dále rodiče vyplní a 

podepíší informovaný souhlas o ochraně dat GDPR . 

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. 

 

 

4.9 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

 
Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, 

popřípadě v obou měsících a během vánočních prázdnin.Rozsah omezení nebo přerušení 

stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem 

zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ -  možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí 

v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení 

provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. 

 

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit 

i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují 

organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního 

vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na 

přístupném místě ve škole. 
. 

 

4.10 Platby v mateřské škole 

 
Úplata za předškolní vzdělávání 

 

 
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se stanovuje každoročně na období od 1.9. do 

31.8. daného školního roku. Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je 

vyvěšena na nástěnkách tříd – Informace pro rodiče. 

 

 

Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvestičních nákladů za měsíc na jedno dítě 

v předcházejícím roce. 

 

Bezúplatné vzdělání je poskytováno dětem v posledním ročníku mateřské školy (§123, odst. 2, 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) a to všem dětem od 

počátku školního roku, který následuje po datu, kdy dítě dosáhlo pěti let věku, až do doby, kdy 

dítě zahájí povinnou školní docházku v základní škole (to je i v případě odkladu školní 

docházky). 

 

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravné se provádí bezhotovostní platbou. 
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Od školního roku 2017/2018 je úplata za příslušný kalendářní měsíc splatná do 15. dne 

následujícího kalendářního měsíce (vyhláška č. 14/2005 Sb., novelizovaná k 1. 1. 2017 

vyhláškou 280/2016 Sb.). 

 
 

Úplata za školní stravování dětí 

 
Platí se bezhotovostně inkasním příkazem na účet školní kuchyně Základní školy Otokara 

Březiny v Počátkách. Při neproběhnutí platby je zákonný zástupce povinen kontaktovat vedoucí 

stravování a platbu zaplatit v hotovosti.   

 

Způsob plateb stanovuje tato školní kuchyně. Informace o platbách a komunikaci se školní 

jídelnou obstarává pracovnice výdejny stravy v mateřské škole. Rodiče se mohou informovat 

na telefonních číslech vyvěšených na hlavní nástěnce v mateřské škole. Výše stravného je 

stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny ZŠ Počátky a vyvěšena v šatnách tříd. 

 

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

  

 

5.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od 

doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci 

nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného 

pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.  

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské 

školy. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným 

zaměstnancem školy 

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví 

ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, 

třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými 

podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů 

tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a 

ochrana zdraví.  

 

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i 

následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel 

je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. 

  

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které 

s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací 

práci školy  a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. 
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Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách 

bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, 

na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.  

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, 

organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se 

 zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. 

 

5.2 První pomoc a ošetření 
 

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí 

první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.  

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, 

v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz 

zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele 

školy a zákonné zástupce dítěte. 

 

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne 

první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.  

 

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. 

V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.  

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, 

nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat. 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou 

především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme 

nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola 

žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při 

akcích organizovaných mateřskou školou. 

 

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně 

odstraněny příčiny úrazu. 

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se 

pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li 

neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co 

nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše 

dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v 

nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

 

 

 

 

5.3 Pobyt dětí v přírodě 
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Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené 

prostranství. 

 

Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky 

(sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.). 

 

5.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 
 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v 

jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních 

prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám 

dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při 

použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 

učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho 

přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

 

5.5 Pracovní a výtvarné činnosti 
 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít 

nástroje (např. nůžky, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené 

opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené 

(nůžky nesmí mít ostré hroty apod.). 

 

 

VI. Podmínky zajištění ochrany před sociálně   

       patologickými jevy a před projevy diskriminace,   

       nepřátelství nebo násilí. 
 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního 

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a 

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové 

závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického 

hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 

vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské 

školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné 

deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, 

případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

 

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. 
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Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí. 

 

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. 

 

 

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

 
Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzděláván dětí v mateřské škole dbají učitelky na to, aby 

děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a 

nepoškozovaly ostatní majetek školy. 

 

 

 

VIII. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

         (§22 odst. 1 písm. b, §30 odst. 3 školského zákona) 

 
Školní řád platí do odvolání. 

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27.8.2019. 

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním 

seznámeni zaměstnanci mateřské školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní 

zástupci dětí. S vybranými částmi školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení 

odpovídala jejich věku a rozumové úrovni. 

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2019 do zrušení 
Současně se ruší předchozí školní řád. 

 
Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny 

ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitelkou školy. 

 

 

 

 
V Počátkách  dne   27.8. 2019                                      ředitelka mateřské školy 

                                                                                              Eva Ficková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

 

19 

 

IX. Seznam příloh 

 

 

Příloha č.1 Organizace dne v mateřské škole – starší děti 

Příloha č.2 Organizace dne v mateřské škole – mladší děti 

Příloha č.3 Telefonní čísla do tříd 

Příloha č.4 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let – školní rok 2019/2020 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let – školní rok 2020/2021 

Příloha č.5 Dodatek č.1  

Příloha č.6 Pokyny a opatření vzhledem k onemocnění COVID - 19 

Příloha č.7 Pokyny a opatření vzhledem k mimořádnému opatření – testování žáků a  

zaměstnanců ve školách 

Příloha č.8 Dodatek č.2 

Příloha č.9 Dodatek č.3 
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Příloha č.1  č. 1 

 
ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

starší děti, třídy- FERDOVÉ, KOŤATA 

 

 

 

 
  6:15 -   8:40  scházení dětí, aktivity podle volby a přání   

                                 dítěte, individuální práce s dětmi, skupinové  
                                 činnosti, komunikativní kruh, tělovýchovné  
                                 chvilky, hygiena, dopolední svačina  

  8:40 -   9:30   řízené didaktické činnosti, hry a činnosti se   

                                 zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti dítěte,    
                                 pohybové chvilky/podle možností i v přírodě/ 
                                
  9:30 - 11:45  příprava na pobyt venku, pobyt venku   

                                /pobyt na zahradě, vycházky do přírody,výlety/   
11:45 - 12:15  oběd, hygiena, příprava na odpočinek   
12:15 - 14:00   odpočinek dle individuálních potřeb/chvilky 

                                  s pohádkou, spánek nebo jiné klidové aktivity/ 
                                  postupné vstávání hygiena a odpolední svačina 

                                                                             
14:00 - 16:30  odpolední zájmové činnosti dětí, skupinové   

                                 a individuální hry/v příznivém počasí pobyt na  
                                 zahradě/postupné rozcházení domů  

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha  č. 2 
 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

mladší děti, třídy-  BERUŠKY, KRTEČCI, MOTÝLCI 
  

  
  

  6:15 -   8:40  scházení dětí, aktivity podle volby a přání   

                                 dítěte, individuální práce s dětmi, skupinové  
                                 činnosti, komunikativní kruh, tělovýchovné  
                                 chvilky, dopolední svačina  

  8:40 -   9:20   řízené didaktické činnosti, hry a činnosti se   

                                 zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti dítěte,    
                                 pohybové chvilky 
                                
  9:20 - 11:30  příprava na pobyt venku, pobyt venku   

                                /pobyt na zahradě, vycházky do přírody,výlety/   
11:30 - 12:15  oběd, hygiena, příprava na odpočinek   
12:15 - 14:15   odpočinek dle individuálních potřeb/chvilky 

                                  s pohádkou, spánek nebo jiné klidové aktivity/ 
                                  postupné vstávání a odpolední svačina 

                                                                             
14:15 - 16:30  odpolední zájmové činnosti dětí, skupinové   

                                 a individuální hry/v příznivém počasí pobyt na  
                                 zahradě/ rozcházení domů  

 

  
 



 

 

Příloha č.3 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA DO TŘÍD V NAŠÍ ŠKOLCE 

KOŤATA 
 

 

 

561 034 960 

BERUŠKY  561 034 961 

KRTCI  561 034 962 

MOTÝLCI 

 

561 034 963 

FERDOVÉ  561 034 964 

UKLÍZEČKY 

 

561 034 965 

ŘEDITELNA 561 034 919 
 



 

 

Příloha č.4 

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let školní rok 2019/2020 

 
V tomto školním roce navštěvují MŠ děti, kterým budou 3 roky v průběhu 1. pololetí. 

• děti ve věku od dvou do tří let navštěvují třídy Motýlků / třída věkově smíšená/ 

• vybavení třídy, hračky a jejich dostupnost odpovídají dané věkové kategorii 

• pedagogové volí vhodné metody a formy práce s dětmi 

• ve třídě je přítomna v době od 7:30 do 9:30 hod. školní asistentka, která je nápomocná    v 

organizačních, výchovných a hygienických činnostech 

• v rámci režimu den mají děti mají dostatek času na hru, hygienu, stolování i odpočinek 

• pedagog spolupracuje s rodiči na adaptačním procesu 

• péče o děti probíhá v souladu s platnými právními předpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.4 

 

 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let školní rok 2020/2021 
 

• děti ve věku od dvou do tří let navštěvují 1. a2. třídu Berušky a Krtci / třídy věkově 

smíšené/   

• vybavení třídy, hračky a jejich dostupnost odpovídají dané věkové kategorii  

• pedagogové volí vhodné metody a formy práce s dětmi  

• v rámci režimu dne mají děti dostatek času na hru, hygienu, stolování i odpočinek 

• pedagog spolupracuje s rodiči na adaptačním procesu  

• péče o děti probíhá v souladu s platnými právními předpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5  
Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky  
 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu, který je v účinnosti od 1.9.2020 

 
K 1.9.2020 nastaly tyto změny: 
Identifikační údaje: počet tříd                   6  
                                    kapacita MŠ           125 dětí 
                                    počet učitelek          13   
Zapsáno v rejstříku škol s účinností od 1.9.2020 výpis správního řízení čj. KUJI 82710/2020 

 

6.třída se nachází v budově B v přízemí. Dříve zde bývala vývařovna, prostory byly 

pronajímány městem Počátky. V roce 2020 došlo k rekonstrukci mateřské školy z dotačního 

programu EU s názvem 

       „Navýšení kapacity MŠ Počátky“, reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009953. 

Stavba byla dokončena a předána do užívání v srpnu 2020. Veškeré práce probíhaly od března 

2020 do srpna 2020. Stavební část byla oddělena od provozu MŠ a zabezpečena.  

Přestavbou mateřská škola získala 

• novou 6. třídu, zvýšení kapacity na 125 dětí 

• větší zázemí šatna a umývárna u Krtečků 

• zázemí pro pedagogy – sborovnu 

• nové zázemí pro výdejnu stravy 

• rekonstrukci ve sklepě, v prádelně a spojovacích chodbách. 

• nová třída je prostorná a může být využívána na tvořivé dílničky s rodiči a dětmi 

• široká škála nového zařízení, s kterým můžeme podporovat pohyb a kreativitu dětí při 

tvoření z keramiky 

• zabezpečení PO požárními čidly – poplachové zařízení a školní rozhlas 

• dovybavení školní zahrady o nové prvky – loď, vlak, housenka, domeček, lezací stěna a 

klouzačka 

• na zahradě byl opraven altán pro úschovu vozidel a pomůcek pro hraní na zahradě 

• probíhají rozlehlé terénní úpravy podporující u dětí procvičování hrubé motoriky 

 

 

Tento dodatek byl projednán na pedagogické poradě 24.8.2020 

 

 

V Počátkách dne 31.8.2020                      ……………………………………………… 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.6 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky  
      

 

Pokyny a opatření vzhledem k onemocnění COVID- 19 

žáci mateřské školy a jejich rodiče 
 

• Aktuálně oznamovat všechny změny kontaktů třídním učitelkám – telefon emailová 

adresa 

• Pokud dítě nebo rodinný příslušník onemocní nemocí Covid- 19, mají rodiče povinnost 

nahlásit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy 

• Doporučujeme rodičům zdržovat se v prostorách školy jen po nutnou dobu k převlečení 

a předání dítěte učitelkám nebo vyzvednutí dítěte. 

• Při vstupu do objektu mateřské školy si rodinní příslušníci vydesinfikují ruce, děti si 

nejméně 30 sekund omyjí ruce vodou a mýdlem. 

• Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění /rýma,kašel/, je umožněn 

vstup do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Rodič je povinen 

doložit tuto skutečnost potvrzením lékaře 

• V případě uzavření provozu z důvodu karantény bude dětem v předškolního věku 5-7 

let poskytnuta distanční výuka podle platných nařízení ministerstva školství. 

 

• Všechna další opatření se řídí republikovým, resp. lokálním vývojem situace 

v rámci systému semafor. Mateřská škola bude pružně reagovat na všechny 

pokyny a doporučení ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví a krajské 

hygienické stanice 

 

 

 
  V Počátkách dne 31.8.2020                            ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.7 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky  
 

Pokyny a opatření vzhledem k Mimořádnému opatření – testování žáků 

a zaměstnanců ve školách 

 

• Rodiče i zaměstnanci školy se řídí platnými pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR 
• Zaměstnanci mateřské školy a rodiče dětí postupují dle aktuálních pokynů ředitelky 

školy 

 

Pokyny k testování 
 

PO CELOU DOBU TESTOVÁNÍ MÁ DÍTĚ I RODIČ ZAKRYTÁ ÚSTA DLE 

PLATNÝCH NAŘÍZENÍ! (roušku si dítě sundá až ve třídě!) 

 

1. Každé pondělí a čtvrtek přicházejí rodiče s dětmi do MŠ vstupem od ŽABIČEK (vchod 

COOP) 

2. Rodiče i děti dodržují pokyny personálu mateřské školy 

3. Rodiče otestují dítě a vyčkají na výsledek testu (uvnitř nebo venku) 

• V případě negativního výsledku 

o Rodiče dostanou lísteček a jdou ke vchodu do své třídy venkovním 

prostorem 

o Rodiče vyčkají před vchodem do MŠ na vodící personál (stále musí 

mít dítě i rodič zakrytá nos i ústa) 

• V případě pozitivního výsledku 

o Personál rodičům vystaví potvrzení a co nejdříve rodič i dítě opouští 

areál MŠ 

o Dítě nastupuje do karantény a rodiče kontaktují pediatra 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

Po obědě: 

• Rodiče zazvoní na svou třídu a vyčkají před MŠ, až dítě dovede personál  

Odpoledne: 

 V PŘÍPADĚ OŠKLIVÉHO POČASÍ: 

• Rodiče zazvoní na svou třídu a vyčkají před MŠ, až dítě dovede personál  

 V PŘÍPADĚ HEZKÉHO POČASÍ 

• Rodiče vyzvedávají děti na zahradě MŠ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testování -všichni pracovníci v testovacím prostoru mají respirátor a rukavice, na sobě 

jiné oblečení než do MŠ 

 

U dveří příchod  

• Pověřený pracovník přivítá příchozí 

• Do testovací místnosti mají rodiče respirátor a děti buď respirátor, nebo chirurgickou 

roušku 

• Všichni si desinfikují ruce  

• Zkontrolovat podle seznamu předškoláky 

• Přijmout potvrzení o prodělání nemoci Covid -19 , musí být písemné potvrzení od 

lékaře nebo výtisk SMS z KHS, ze kterého musí být patrné, že byl test pozitivní a kdy 

byl vykonán, po dobu 90 dnů od testu na pozitivitu se netestuje v MŠ 

• U mladších dětí přijmout potvrzení od zaměstnavatele, že pracují rodiče ve vybraných 

profesích 

U dveří odchod 

• Vydat rodičům lístek pro vstup do školky, pokud jsou děti negativní 

• Vydat rodičům doklad pro pediatra, pokud jsou děti pozitivní, který připraví ředitelka 

školy nebo administrátorka. Rodiče poučí takto: 

➢ Dojít s potvrzením k pediatrovi, aby objednal dítě na PCR testy 

➢ Do vykonání testu být v karanténě a vyčkat na pokyny KHS 

➢ Dítě neprodleně opustí areál MŠ 

➢ Pokud nebude dítě testováno na PCR testy, bude 14 dnů v karanténě. 

 

U testování  

• Najít v seznamu číslo dítěte, zapsat ho na světle modrý okraj sáčku s testem 

• Uvést rodinu k testovacímu místu 

• Poučit je a dohlížet na správné provedení testu 

• Vyzvat je k 15 min. dlouhé době čekání na výsledky buď venku, nebo v čekací 

místnosti, pokud bude málo dětí, mohou počkat i na testovacím místě. Všude mohou být 

v botách, jen do třídy se musí vyzout 

• Na očíslovaném sáčku donést test administrátorce 

• Testovací místo vydesinfikuje pro další příchozí 

 

Záznam o výsledcích, administrátor  

• Po přinesení testu pohlídá 15 minut a zapíše do seznamu výsledek testu 

• Vydá osobě, která je u dveří lístky o negativitě, s kterými jdou rodiče s dětmi do školky. 

Každé dítě má své číslo. Tato osoba si sama pro lístky chodí 

• V případě pozitivního testu vyplní potvrzení pro pediatra, nebo v případě 

zaneprázdněnosti vydá pokyn k vyplnění ředitelce školy. Vydá též osobě, která má 

službu u dveří 

Po testování provozní personál pečlivě vydesinfikuje místnosti a provede intenzivní větrání, 

připraví místnost na další den 

Odpad  odstraní dle platných pokynů s nakládáním s nebezpečnými odpady 

Všichni pracovníci se převlečou do jiného oblečení, použijí ke vstupu do MŠ jiný respirátor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.8 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky 

 

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu, který je v účinnosti od 1. 9. 2019 
 

Ve školním roce 2021/2022 je z důvodu nižšího počtu přihlášených dětí otevřeno pouze 5 

heterogenních tříd. Provoz školy je v pracovních dnech v době od 6:00 do 16:30 hodin. 

 

 

 

 

 

   V Počátkách dne 31. 8. 2021                                                     …..…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.9 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky 

 

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu, který je v účinnosti od 1. 9. 2019 

 

Změna přílohy č. 3 s platností od 1.9.2021. 
 

TELEFONNÍ ČÍSLA DO TŘÍD 
BERUŠKY 

 
 

 

561 034 961 

VČELKY 

 

561 034 962 

FERDOVÉ 

 

561 034 964 

MOTÝLCI 

 

561 034 960 

ŽABIČKY  

 

561 034 966 

VÝDEJNA STRAVY 

 

561 034 965 

ŘEDITELNA 561 034 919 
 

 

 

 

 

   V Počátkách dne 31. 8. 2021                                                       ……………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.10 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky  
 

 

Dodatek č.4 ke školnímu řádu, který je v účinnosti od 1.9.2020 

Změna přílohy č. 4 s platností od 1.9.2021. 

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let školní rok 2020/2021 

 
V tomto školním roce navštěvují MŠ děti, kterým budou 3 roky většinou v průběhu 1. 

pololetí. 

 

•   děti ve věku od dvou do tří let navštěvují třídy Berušky, Ferdové  

•   vybavení třídy, hračky a jejich dostupnost odpovídají dané věkové kategorii  

•   pedagogové volí vhodné metody a formy práce s dětmi  

•   v rámci režimu den mají děti mají dostatek času na hru, hygienu, stolování i   

    odpočinek 

•   pedagog spolupracuje s rodiči na adaptačním procesu  

•   péče o děti probíhá v souladu s platnými právními předpisy 

 

 

 

 

Tento dodatek byl projednán na pedagogické poradě 25.8.2021 

 

V Počátkách dne 31.8. 2021                                                                                ………………………………………………                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.11 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky 

 

Dodatek č. 5 ke školnímu řádu, který je v účinnosti od 1. 9. 2019 
 

Změna přílohy č. 5 s platností od 1.9.2021. 
 

K 1.9.2021 nastaly tyto změny: 

 
Identifikační údaje:  počet tříd                   5 

                                    počet učitelek          12 

 

 

   V Počátkách dne 31. 8. 2021                                                          ….…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.12 

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

Komenského sady 556, 39464 Počátky  
 

Dodatek č. 6 ke školnímu řádu, který je v účinnosti od 1.9.2019 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM  

 
 

SKUPINY PRO JAZYKOVOU PŘÍPRAVU 
Na základě vyhlášky ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.9.2021 se zřizuje v 

MŠ skupina pro jazykovou přípravu v případě, že má 4 a více dětí – cizinců, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné.  

Cílem skupin je zajistit plynulý přechod dětí – cizinců do základního vzdělávání. 

Ředitelka vytvoří skupinu, maximálně 8 dětí – cizinců nebo dalších dětí s OMJ, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné.   

Pro děti je vzdělávání ve skupinách bezplatné.  

Pro toto vzdělávání je vymezená 1 hodina týdně, která může být rozdělena do dvou nebo více 

bloků během týdne. 

 

 

ZJEDNODUŠENÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

 
Dítě cizinec = dítě, které má jiné občanství než české. 

Dítě s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ)  - jde o dítě, které doma, ve svém volném 

čase, nehovoří češtinou. I dítě s českým občanstvím může být dítě s OMJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Počátkách dne 31.8.2021                            ………………………………………………….. 

 


