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1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu
1.1 Vydání školního řádu
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, vydává ředitelka mateřské školy Mgr. Věra Uvírová po projednání v pedagogické
radě tento školní řád.
1.2 Obsah školního řádu
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4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
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5.4 Povinné předškolní vzdělávání
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5.7 Evidence dítěte (školní matrika)
5.8 Přerušení nebo omezení provozu MŠ
5.9 Platby v MŠ
6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
6.2 První pomoc a ošetření
6.3 Pobyt dětí v přírodě
6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity
6.5 Pracovní a výtvarné činnosti
7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
9. Závěrečná ustanovení
1.3 Závaznost školního řádu
Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy.
Je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni
všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých
dětí.

2. Cíle předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání 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. Předškolní vzdělávání vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje
dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.
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.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole
3.1 Dítě má právo:
• aby mu byla společností poskytována ochrana, emočně kladné prostředí a projevování
lásky
• být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní
život (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování
jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
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•
•
•
•

na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho
schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí
jeho zdravotní stav

3.2 Dítě má povinnost:
• dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
• dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy
• šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
• vzájemně si pomáhat a neubližovat si
• dodržovat osobní hygienu
• oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i
duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
3.3 Zákonní zástupci mají právo:
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte
• na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy
• na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
• konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy
• přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
• projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy
3.4 Zákonní zástupci mají povinnost:
• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
• oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
dítěte, a změny v těchto údajích
• řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny, respektovat další vnitřní
předpisy školy
• provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel
• na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání dítěte
• přivádět do MŠ dítě zdravé, bez jakýchkoliv zdravotních potíží (trvalý kašel, kapénková
infekce, červené spojivky, průjem, zvracení, teplota,…). Zamlčování zdravotního stavu
dítěte je považováno za narušování školního řádu.
• ihned oznámit infekční onemocnění dítěte
• neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště,
telefony, zdravotní stav,..)
• oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li předem známá, omluvit dítě
neprodleně telefonicky na čísle 555 502 001.
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4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí
vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Zaměstnanci školy usilují 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 je s nimi nakládáno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pedagogičtí pracovníci 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.

5. Provoz a vnitřní režim školy
5.1 Provoz a organizace dne
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání na adrese Staré Heřminovy 128.
Provoz MŠ je od 7.30 do 16.00 hod.
Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální
potřeby rodičů.
Hlavní vchod MŠ je otevírán pouze na zazvonění po ověření totožnosti pomocí videotelefonu.
Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské
škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte předem
telefonicky nebo osobně. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Organizace dne
7.30 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 14.00
14.00 – 14.50
14.50 – 16.00

scházení dětí, spontánní činnosti individuální, skupinové i frontální,
pohybové aktivity
osobní hygiena, svačina
řízené pohybové a vzdělávací činnosti
pobyt venku, sezónní aktivity
osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek
odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové činnosti
úklid po spaní, hygiena, odpolední svačina
spontánní hra, individuální a skupinové činnosti, pohybové aktivity,
pobyt venku v případě pěkného počasí, rozcházení dětí
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Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby
dětí. Přizpůsobuje se aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Plánování naší
práce vychází z potřeb a zájmů dětí.

5.2 Organizace stravování dětí
Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného, přihlašování a odhlašování obědů jsou
stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce ve škole.
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, minerálky, voda). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu
celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Děti
jsou vedeny k pitnému režimu učitelkou.
Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, mladším dětem pomáhá učitelka
s naléváním pití.
5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6ti let, nejdříve však děti od 2 let.
Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí
dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout na
stránkách školy.
Termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví
ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, a to v období od 2.5. do 16.5. Veřejnost je o
termínu vyrozuměna na webových stránkách školy, v místním tisku a informačních plakátech.
Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud není naplněna třída.
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitelka podle předem stanovených kritérií
v rámci správního řízení, a to do 30 dní.
Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti,
pro které platí povinné předškolní vzdělávání.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní
příslušností jiného členského státu EU. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti,
které nejsou státními občany ČR ani jiného státu EU, pokud pobývají na území ČR
oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný
zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.
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.
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5.4. Povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní
vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní
ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
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 přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve
spádové MŠ podle místa trvalého pobytu dítěte, pokud si nezvolí jinou mateřskou školu.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Stanovuje se v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8:00 do 12:00h.
Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin v souladu s organizací školního roku ve
spádové základní škole.
Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději
1.den jeho nepřítomnosti telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte písemně s uvedením
důvodu absence. Pro tyto účely se jednotlivému dítěti vydává omluvný list.
O uvolnění dítěte ze vzdělávání delší jak 1 den rozhoduje ředitelka školy.
V odůvodněných případech bude ředitelka školy vyžadovat lékařské potvrzení.
5.5 Individuální vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.
Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný
zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního
roku. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit
ředitelce školy i v průběhu školního roku.
Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
• jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
• důvody pro individuální vzdělávání.
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ověřování bude probíhat
formou rozhovoru s dítětem, didaktickými hrami, vyplňováním pracovních listů apod.
Ověření bude probíhat vždy druhý týden v měsíci listopadu. Přesný termín a popřípadě
náhradní termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně.
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Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u
ověření. Pokud ji nezajistí, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální
vzdělávání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy nemá odkladný účinek. Po
ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

5.6 Ukončení docházky dítěte do MŠ
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném
upozornění zástupce dítěte, jestliže:
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
• dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
po dobu delší než dva týdny
• zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
(nedodržuje školní řád)
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení
Ukončit docházku nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

5.7 Evidence dítěte
Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte, ve
kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní
občanství a místo trvalého pobytu. Dále jména a příjmení zákonných zástupců a další osoby
pověřené k vyzvedávání dítěte, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o očkování doplní lékař, a to před nástupem dítěte do MŠ.
Zákonní zástupce neprodleně nahlásí v mateřském škole každou změnu ve výše uvedených
údajích.
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.

5.8 Přerušení nebo omezení provozu MŠ
Provoz MŠ je po projednání se zřizovatelem přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla 7
týdnů. Informaci o přerušení provozu zveřejní ředitelka 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. 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 neprodleně poté, co o omezení
nebo přerušení provozu rozhodne.
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5.9 Platby v MŠ
Úplata za předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu. Je stanovena směrnicí „O úplatě za
předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ.
Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce
v chodbě MŠ.
Způsob platby
Zákonní zástupci jsou povinni uhradit úplatu za školní stravování společně s úplatou za
předškolní vzdělávání v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet
č.181 831 507/0300 do 10.dne daného měsíce. Částky za odhlášené obědy se odečítají
v následujícím měsíci.
Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení 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. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Zákonní zástupci mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé
a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající
zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti
nemají teplotu. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani
personálně, a proto při příznacích onemocnění dítěte učitelka okamžitě informuje zákonné
zástupce a ti jsou bez zbytečného odkladu povinni převzít své dítě.
V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od
zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, podmínit
převzetí dítěte doložením potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání od ošetřujícího
lékaře.
Učitelka má právo požadovat od zákonného zástupce dítěte lékařské potvrzení o ukončení
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
Podávání léků je možné pouze dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie,
diabetes,…), a to na základě písemné dohody mezi zákonnými zástupci a ředitelkou školy, a po
doložení zprávy lékaře, co se stane, když nebude možné dítěti lék podat.
Za bezpečnost a ochranu dětí během pobytu v mateřské škole odpovídají učitelé, a to od doby
převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho
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předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na
základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou.
Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově mateřské školy a jiné na
pobyt venku.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které
s nimi přímo souvisejí. 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.
Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se
pedagogický dozor 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.
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.
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.
V budově a areálu mateřské školy platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret, požívání
alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

6.2 První pomoc a ošetření
Ředitel 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. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a
zapsání do Knihy úrazů.
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.
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6.3 Pobyt dětí v přírodě
Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené
prostranství.
Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné
věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).
6.4 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 pedagogičtí pracovníci 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
6.5 Pracovní a výtvarné činnosti
Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít
nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené
opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť
upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

7. 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.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi
dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a
zákonnými zástupci dětí.
Přestože děti předškolního věku se chovají podle určitých vzorců chování, které znají ze
svého okolí a které považují za normální, škola netoleruje ubližování, ohrožování nebo
zastrašování dětí jinými dětmi v žádné podobě, ani fyzické (bití, vydírání, poškozování věcí),
ani slovní (nadávky, vyhrožování, posměch apod.). Všichni pracovníci školy si všímají chování
dětí, a pokud vidí nevhodné projevy, ihned osobně zasáhnou nebo zavolají učitelku ve třídě.
O nevhodném chování dítěte informuje učitelka, případně ředitelka školy zákonné zástupce
útočníka i oběti a zákonní zástupci dítěte jsou povinni se osobně projednávání zúčastnit.
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Nedodržení této zákonné povinnosti je považováno za závažné porušení školního řádu.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to,
aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
Dojde -li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, bude po zákonném zástupci dítěte,
které škodu způsobilo, požádána oprava.
MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ.
Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou i zákonní zástupci povinní chovat se tak, aby
nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost
neprodleně zaměstnanci školy.

9. Závěrečná ustanovení
Školní řád platí do odvolání.
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním
seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.
S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny děti, forma seznámení odpovídá věku a
rozumových schopnostem dětí.
Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny
změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitele školy.

Vypracovala:

Mgr. Věra Uvírová
ředitelka
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