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Ředitelka mateřské školy, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, 

kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle 

konkrétních podmínek uplatněných v MŠ. 



I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců 

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní 

vzdělávací program 

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, 

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před jeho vstupem do základního vzdělávání, 

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

1.2  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními 

předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění. 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

2.1 Každé přijaté dítě má právo 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, 

zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu 

stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, 

d) na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi, 

e) užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství, 

f) na zvláštní péči a výchovu v případě postižení, 

g) na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, 

h) na emočně kladné prostředí a projevování lásky, 

i) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, 

j) právo hrát si, právo na soukromí /vybráno z Úmluvy o právech dítěte /. 

2.2  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod 

a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. 

2.3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, jsou v mateřské 

škole vytvořeny podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho 

všestrannému rozvoji. 

2.4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 

  



2.5 Dítě je povinno: 

a) dodržovat školní řád,  předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo 

seznámeno, 

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním 

řádem, 

c) chovat se slušně k dospělým i jiným dětem školy, 

d) chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných dětí či osob, 

e) zacházet s hračkami, vzdělávacími pomůckami, knihami a dalším vybavením MŠ šetrně, 

f) udržovat své místo v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. 

3. Práva zákonných zástupců 

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. 

Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení  

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

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 školy informuje zákonné zástupce dle potřeby na třídních schůzkách 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. 

Všechny informace týkající se provozu mateřské školy budou vždy k dispozici na webové stránce 

mateřské školy, webové stránce organizace. 

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo s pedagogickým pracovníkem 

individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke 

vzdělávání dítěte. 

3.2 Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci 

mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí 

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, 

b) řídí se školním řádem mateřské školy, 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do 

mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné 

ohleduplnosti. 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni 

a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) v době řádného zápisu pro školní rok, 

b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně 

a čistě upraveno a v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví ostatních dětí, 



c) na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, 

d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, 

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

f) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní 

matriky), 

g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné, 

h) zajistit dítěti vhodné oblečení (pobyt venku, výlety), zejména bezpečnou obuv pro děti (pevná 

obuv). Zajistit, aby oblečení a obuv byly řádně označeny. 

5. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy: 

a) pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte a zákonných zástupců, 

b) má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou 

práci, 

c) rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy, 

d) pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy 

přiměřeným a vhodným způsobem. 

6.            Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole – § 21 a § 22 zák. č.    

                501/2006 Sb. Školského zákona 
        a)  vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí       

              vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti, 

        b)  všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají  

              o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, 

        c)   zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti    

               ke škole, 

        d)   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 se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

        e)   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. 

 

7. Docházka a způsob vzdělávání 

a) Při přijetí dítěte do mateřské školy vedoucí učitelka mateřské školy písemně dohodne se 

zákonnými zástupci dítěte dny jeho docházky do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech 

v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho 

stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou. 

b) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00 – 12:00 hodin. 

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

prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 



c) Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání nejpozději první 

den jeho nepřítomnosti emailem, písemně, telefonicky, nebo osobně. Zákonný zástupce dítěte, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné, omluví dítě písemně v omluvném listě s uvedením 

důvodů absence a to ihned po návratu dítěte do školy. 

d) Neomluvenou absenci dítěte řeší vedoucí učitelka mateřské školy se zákonným zástupcem, při 

trvající absenci zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. 

e) Vzdělávání dětí dvou až tříletých 

Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Tato věta se s účinností od 1. 9. 2020 mění takto: 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Prostředí pro děti dvou až 

tříleté poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek 

v průběhu celého dne. Pro tuto věkovou skupinu jsou rovněž voleny vhodné hračky i  didaktické 

pomůcky, školní nábytek s ohledem na ergonomické parametry. Organizace práce dne je sestavována 

tak, aby vyhovovala fyziologickým potřebám (úprava pro děti 2 - 3 leté) a zásadám zdravého životního 

stylu. Organizace činností se v průběhu dne přizpůsobuje potřebám a aktuální situaci. Z hlediska 

organizačního zajištění chodu je 2 - 3 letým dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohledněn v souladu s právními 

předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy. 

7.1 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do 

mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění 

povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit 

povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c) je povinen oznámit tuto 

skutečnost řediteli školy nejpozději 3měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

7.2 Omlouvání absence: 

a) Nemůže-li se žák ze závažných důvodů zúčastnit vyučování, je povinen zákonný zástupce 

oznámit mateřské škole (vedoucí učitelce) důvod nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních 

dnů od počátku nepřítomnosti, oznámení může být písemné, telefonické nebo prostřednictvím 

elektronické pošty. 

b) Zákonný zástupce žáka je povinen písemně doložit důvod nepřítomnosti nejpozději v den 

návratu žáka do mateřské školy. Není-li žák takto omluven, nebo nesplňuje-li omluvenka 

náležitosti (doba a důvod nepřítomnosti), pokládají se zameškané hodiny za neomluvené.  

c) Ve výjimečných a odůvodněných případech (vysoká, častá nebo stále se opakující absence žáka) 

může mateřská škola (vedoucí učitelka) požadovat k doložení nepřítomnosti žáka zprávu 

ošetřujícího lékaře žáka.  

d) Jestliže se žák neúčastní školní přípravy po dobu 3 dnů a škole nebyl oznámen důvod 

nepřítomnosti, vyzve třídní učitel/ka zákonného zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvody 

žákovy nepřítomnosti. 



e) Neomluvenou nepřítomnost žáka do součtu 8 hodin řeší s jeho zákonným zástupcem vedoucí 

učitel/ka formou pohovoru (o tomto pořídí zápis a vloží jej do katalogového listu žáka). Vyšší 

neomluvenou nepřítomnost než 8 hodin řeší se zákonným zástupcem výchovná komise v čele 

s ředitelkou školy. 

 

7.3 Individuální vzdělávání 

a) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.  V průběhu školního roku lze plnit 

povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení 

o individuálním vzdělávání dítěte doručeno vedoucí učitelce mateřské školy, kam bylo dítě 

přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání 

dítěte musí obsahovat  - jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého 

pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte uvedení období, ve kterém má být dítě 

individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

        b)   Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě   

               vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých      

               oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy   

               stanovila termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první    

               polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi   

               dohodnut. Ověření bude probíhat převážně metodou pozorování a individuálního přístupu.   

               Učitelka mateřské školy zapojí dítě do spontánních i řízených činností. 

         c)   Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte   

               u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí  

               individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření,  

               a to ani v náhradním termínu. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá 

odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně 

vzdělávat. 

7.4 Distanční vzdělávání 

Novela školského zákona zavádí formu distanční výuky pouze pro děti mateřských škol, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. Je to způsob výuky, která probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné, 

standardní formy výuky znemožněny nebo omezeny z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle 

krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona (KHS), 

anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní 

přítomnost většiny dětí. Mateřská škola spustí distanční výuku tehdy, pokud do mateřské školy nebude 

moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká (děti 5-7 let, které by v 

září 2021 měly nastoupit k povinnému základnímu vzdělávání). V případě, že se opatření či karanténa 

týká pouze omezeného počtu dětí, které nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání 

povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě 

povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy 

děti nejsou přítomny ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na organizační možnosti může MŠ 



poskytnout i těmto dotčeným dětem výukové materiály. MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak 

individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy. 

Rodičům dětí budou zasílány informace a vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na 

výukové aktivity, výtvarně pracovní výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) prostřednictvím 

webových stránek mateřské školy nebo vyzvednutím osobně v MŠ. Děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, mají povinnost se distanční výuky účastnit, popř. doložit omluvenkou nemožnost 

účasti na distančním vzdělávání. 

 

8. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné. 

8.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. O termínu zápisu 

je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a webových stránek školy. 

8.2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) písemnou žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

c) rodný list dítěte. 

8.3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může vedoucí učitelka školy sjednat se zákonným 

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 

8.4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše 

na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 

9. Ukončení předškolního vzdělávání 

9.1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 

delší než dva týdny, 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení, 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném 

termínu a nedohodne s vedoucí učitelkou jiný termín úhrady. 

9.2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

10. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 



Mateřská škola v Jindřichově je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro 

děti od 6.00 do 16.00 hodin. 

Mateřská škola ve Vysoké je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro 

děti od 6.30 do 15.30 hodin. 

V měsících červenci, srpnu a prosinci může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 

stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného 

nízkého počtu dětí v tomto období apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské 

školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 

Mateřská škola v Jindřichově má 2 třídy, kde může být zapsáno maximálně 28 dětí, mateřská škola ve 

Vysoké má 1 třídu s maximálním počtem 13 dětí. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících. 

Do 1. třídy jsou zařazeny děti ve věku od 2 do 4 let, do 2. třídy děti od 4 do 6 let. V MŠ Vysoká jsou 

zařazeny děti ve věku od 2 do 6 let. Tento způsob zařazení je možné využít i v MŠ Jindřichov. 

- 1. třída „U sluníčka “ 

- 2. třída „ U duhy “ 

- 3. třída „ U dráčka“  - MŠ Vysoká 

 

 

10.1  Režimy dne 

 

 MŠ Jindřichov – Třída U duhy 

06:00 - 08:00  hodin scházení dětí z obou tříd, volné hry, řízené činnosti k danému tématu, výtvarné 

a pracovní činnosti, individuální rozhovory 

08:00 - 09:00      hodin komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, taneční a pohybové aktivity, 

                             svačina   

09:00 - 10:00     hodin řízená činnost k danému tématu, logopedická prevence - hry zaměřené na rozvoj  

                            fonematického sluchu, oromotorická a dechová cvičení, grafomotorika                                                       

10:00 - 12:00     hodin příprava na pobyt a pobyt venku 

12:00 - 12:30 hodin hygiena, oběd, příprava na spánek 

12:30 - 14:30 hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku 

14:30 - 16:00 hodin odpolední svačina, zájmové činnosti 

 

  MŠ Jindřichov – Třída U sluníčka 
 

07:00 - 08:00   hodin přechod ze třídy U duhy a scházení dětí ve své kmenové třídě, volné hry, řízené   

                           činnosti k danému tématu, výtvarné a pracovní činnosti, individuální rozhovory 

08:00 - 09:00   hodin komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, pohybové a taneční hry,        

                           svačina                                     

09:00 - 09:30    hodin řízená činnost k danému tématu, logopedická prevence - hry zaměřené na rozvoj  

                           fonematického sluchu, oromotorická a dechová cvičení                                                     

09:30 - 11:30    hodin příprava na pobyt a pobyt venku 

11:30 - 12:00    hodin hygiena, oběd, příprava na spánek 

12:00 - 14:15    hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku 



 

14:15 - 15:30    hodin odpolední svačina, zájmové činnosti 

15:30 - 16:00     hodin přechod do třídy U duhy, zájmové činnosti 

 

MŠ Vysoká 

06:30 – 08:45 hodin scházení dětí, volné hry podle jejich volby a přání, individuální rozhovory,  

             komunitní kruh, společné cvičení, svačina, hygiena  

08:45 – 09:45  hodin řízená činnost k danému tématu, pěvecké, výtvarné a pracovní činnosti  

09:45 – 11:30  hodin pobyt venku- spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity, seznamování s  

přírodou  

11:30 – 12:15  hodin hygiena, oběd, příprava na spánek  

12:15 – 14:15 hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku, klidové aktivity  

14:15 – 15:30 hodin odpolední svačina, zájmové činnosti a aktivity zaměřené především na hry  

 

 Denní režim při vzdělávání dětí: 

Příchod v jinou dobu dohodnou s učitelkami předem, základní denní režim je orientační, mateřská škola 

může organizovat školní výlety, divadelní a zábavná představení a další akce související  

s výchovně vzdělávací činností školy, kdy je režim pozměněn. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí 

informuje zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením. 

 

10.2 Přebírání a předávání dětí 

a) Zákonní zástupci předávají dítě učitelkám mateřské školy v době určené pro jejich příchod: 

MŠ Jindřichov od 6.00 do 8.00 hodin. Příchod v jinou dobu dohodnou s učitelkami předem, 

MŠ Vysoká od 6:30 do 8:00 hodin. Příchod v jinou dobu dohodnou s učitelkami předem. 

b) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání, tj. v době od 12.00 hod. do 12.45 

hod., nebo po 14.00 hod. Je možné dohodnout se na individuální době vyzvedávání, vždy však 

do ukončení provozu: 

MŠ Jindřichov – do 16.00 hodin, 

MŠ Vysoká -  do 15.30 hodin. 

c) Při vyzvedávání dětí po obědě nevstupují rodiče během stravování do tříd. 

d) Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání 

a předávání při vzdělávání v mateřské škole. 

11. Organizace školního stravování a podmínky pro úhradu úplaty 

11.1 Způsob zajištění školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 

stravování: 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna ZŠ. Při přípravě jídel postupuje podle 

Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se 

platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Připravená jídla jsou dovážena do výdejen MŠ 

v termo-nádobách, kde probíhá vlastní stravování dětí. 



11.2 Děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole mají právo denně odebrat dopolední 

přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti 

konzumují v rámci „pitného režimu“, připravuje provozní pracovnice přímo v zařízení MŠ. 

 8.15  –   8.45     hodin podávání dopolední přesnídávky – MŠ Vysoká 

 8:30  –   9:00 hodin podávání dopolední přesnídávky -  MŠ Jindřichov  

11.30 – 12:30 hodin oběd MŠ Jindřichov 

11.30 – 12.00 hodin MŠ Vysoká 

14.15 – 14.45 hodin podávání odpolední svačiny Jindřichov 

14.15 – 14.45 hodin podávání odpolední svačinky MŠ Vysoká 

11.3 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici 

nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky, pitnou vodu), které jsou připravovány 

podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají 

nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu 

žízně, na každém stole mají k dispozici konvičku s nápojem. 

11.4 Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole pro potřeby školního stravování 

a) Při omlouvání dětí z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti jsou 

zákonní zástupci povinni tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny. Dítě musí být ze stravy 

odhlášeno nejpozději do 6.00 hodin ráno daného dne.  

b) V případě náhlého onemocnění mohou zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte 

vyzvednout neodhlášený oběd ve školní jídelně od 11,00 do 11,30 hodin. 

c) Oznámení nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné telefonicky na čísle 702 086 972 vedoucí 

ŠJ. 

11.5 Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími 

podmínkami: 

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději 5. den pro nadcházející měsíc, 

b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný 

termín úhrady úplaty, 

c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet 

Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál, nebo v kanceláři vedoucí školní 

jídelny, 

d) detailní aktuální informace o výši platby stravného a způsobu úhrady za školní stravování dle 

platné legislativy předává zákonným zástupcům vedoucí školní jídelny. 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

12.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání: 

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí 

pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do 

doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 



Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru 

náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve 

výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním 

vztahu k mateřské škole. 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při 

přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, 

požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení 

potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho 

infekčním onemocnění, může mateřská škola požadovat od zákonného zástupce dítěte písemné 

potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 

Případný úraz či nevolnost, nehodu nebo ztrátu předmětu hlásí zákonný zástupce ihned učitelce ve 

třídě. 

Budova MŠ je v průběhu dne zabezpečena proti pohybu cizích osob uzamykáním hlavních dveří, 

učitelky reagují na videozvonek. 

12.2 Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi: 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost 

dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: 

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích: děti se 

přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech, 

b) skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku 

skupiny a druhý na jejím konci, 

c) skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky, 

d) vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení 

vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je 

přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny, 

e) při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč, 

f) děti používají v útvaru „reflexní“ vesty, 

g) pobyt dětí v přírodě:  využívají se pouze známá bezpečná místa, 

h) pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí provedou kontrolu prostoru pobytu dětí a odstraní 

všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny 

apod.), 

i) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené 

prostranství, 

j) 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, 

k) pracovní a výtvarné činnosti:  při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při 

kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka 

apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy, 



l) pokud jsou nástroje určené dětem, zajišťují pedagogičtí pracovníci neustálý dozor při 

prováděných činnostech tak, aby nedošlo k úrazu. 

12.3 Ochrana 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. 

Součástí školního vzdělávacího programu je nově zpracovaný Minimální preventivní program, za jehož 

naplňování jsou učitelky odpovědné. 

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. 

 

13.  Zacházení s majetkem mateřské školy 

13.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti 

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

ostatní majetek mateřské školy. Děti jsou k ochraně majetku školy vedeny pedagogy i zaměstnanci 

školy, v případě svévolného poškozování a ničení je po projednání s rodiči vyžadována oprava či 

náhrada škody. 

13.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu 

v mateřské škole 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do 

oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, pro 

převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých odchází z mateřské školy, po dobu jednání 

s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání 

s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte a dále při plánovaných třídních nebo školních 

akcích pořádaných s vědomím ředitelství mateřské školy. 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost 

neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

 

14 Informace o průběhu vzdělávání dětí 

14.1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu 

vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím 

programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy. 

14.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 

dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách. 



14.3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Účinnost a platnost školního řádu: 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a je účinný od 2. 9. 2022. 

15.2 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem: 

Zaměstnavatel prokazatelně seznámí zaměstnance s obsahem tohoto školního řádu. 

Tento školní řád bude k dispozici na webových stránkách mateřské školy a na nástěnkách MŠ 

Jindřichov a MŠ Vysoká. 

  



V Jindřichově dne 1. 9. 2022 

Bylo schváleno školskou radou dne: 30. 8. 2022 

 

………………………………………………….. 

Monika Machová 

zástupkyně ředitelky 

 

…………………………………………………… 

Mgr. Zlata Steuerová, MBA 

ředitelka školy 


