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  I.   Obecná ustanovení   

1. 1. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Habrovany, příspěvková organizace, v 

souladu s § 30 odst. 1 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.   

   

  II.   Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání   

2.1. Rodiče mají právo    



•  

• Právo na vzdělávání svých dětí, neboť vzdělávání poskytované podle zákona 561/2004 Sb., je 

veřejnou službou.   

• Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte    

• Právo na informace o chování dítěte v MŠ    

Právo na informace a poradenskou činnost   

• Právo na informace a poradenskou pomoc školy týkajících se vzdělávání podle tohoto 

zákona.   

• Právo odmítnout dítě v MŠ fotografovat, nahrávat na videa pro potřeby školy nebo ze 

zájmu rodičů (umístění fotografií, videonahrávek na webových stránkách školy, pro 

prodej DVD nahrávek z besídek…), a to písemným způsobem u třídní učitelky.   

• Při adaptaci dítěte mají rodiče možný vstup do třídy se svým dítětem – v 1. týdnu 

měsíce září   

• Vyjadřovat se k činnostem a možnost spolupracovat na výchovně vzdělávacím procesu   

• Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života   

• Být po dohodě s učitelkou přítomni činnostem ve třídě   

• Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy   

• Možnost pověřit učitelku, aby předávala jejich dítě písemně pověřeným osobám   

• Možnost zúčastňovat se akcí pořádaných mateřskou školou   

• Projevit svá přání, nápady, připomínky (formou anonymních schránek nebo na 

schůzkách)   

• Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu   

• Konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo 

ředitelkou   

• Projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či 

provoznímu zaměstnanci   

• Přímé zapojení do výchovného procesu a akcí školy (účast na předem avizovaných 

společných akcích školy       

• Osobního jednání s vedoucí učitelkou mateřské školy v době konzultačních hodin    

   

2.2. Rodiče mají povinnosti   

• Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)   

• Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo vhodně 

a čistě upravené   

• Zajistit dostatečné množství náhradního oblečení    

• Předávat dítě výhradně paní učitelce, která má dohled nad dětmi ve třídě   

• Včas omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat mateřskou školu o důvodech 

nepřítomnosti dítěte   



•  

• Onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednou a zařídit lékařské vyšetření   

• Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

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

vzdělávání dítěte   

• Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro 

vedení školní matriky a nahlásit jejich změnu   

Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu na účet školy   

• Nedávat dětem do mateřské školy drahé a nebezpečné předměty a hračky   

• Účastnit se osobně na vyzvání vedoucí učitelky nebo ředitelky školy do MŠ k projednání 

závažných otázek, týkajících se vzdělávání nebo výchovných problémů dítěte   

• Oznámit vedoucí učitelce mateřské školy skutečnost o odkladu školní docházky jejich 

dítěte a předat vyjádření PPP nebo pediatra nejpozději do konce března příslušného 

školního roku    

• Podrobnosti vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky   
  -Děti z MŠ vyzvedávají osoby starší 18 ti let, nebo pověřená nezletilá osoba   uvedená 

v dohodě o vyzvedávání dítěte jinou sobou   

  -Po dobu pobytu dítěte v MŠ o dítě pečuje pedagogická pracovnice až do   předání 

dítěte jeho zákonným zástupcům nebo pověřené   

2.3. Práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte:   

• Pří vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a 

Úmluva o právech dítěte   

   

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

potvrzovat svoji identitu (vyrůst v zdravého, tělesně i duševně, právo být veden k tomu, 

aby respektoval ostatní lidi, právo na přátelství, právo respektování jazyka, barvy pleti, 

rasy či sociální skupiny, právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v 

bodě 1. 1. tohoto školního řádu, zaručují optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho 

osobnosti)   

• 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 mohly 

fyzicky nebo psychicky zranit)   

• Dítě má právo být respektováno jako individualita, která tvoří vlastní život – právo být 

připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo ovlivňovat 

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku   

• Dítě má právo na emočně klidné prostředí, 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 i projevovat lásku)   

• Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými 

zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně   



•  

• Dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole   

• Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního 

řádu.   

   

   

2.4. Povinnosti dětí   

Každé přijaté dítě má povinnosti řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob, 

respektovat pravidla soužití   

• Chovat se klidně ve třídě, v šatně a ostatních prostorách MŠ včetně zahrady, tak aby 

neublížily sobě ani ostatním   

• Dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky  Chránit sobě i 

ostatním zdraví a majetek   

   

2.5. Práva a povinnosti pedagogů   

• Povinnosti pedagogických pracovnic jsou dány náplní práce.   

   

   

III. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v 

mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a pedagogy MŠ.   

   

3.1. Upřesnění stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování   

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se 

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

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

stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu 

těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou 

mateřské školy. Změny jsou prováděny písemnou formou.   

   

   

   

3.2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské 

škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání   

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho 

převlečení v šatně osobně paní učitelce mateřské školy.    



•  

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo 

ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy. Pro odcházení dětí z mateřské školy je 

stanovena doba po obědě 12,00 hod. do 12,15 hod. třída Čtyřlístek, od 12,00 hod. do 12,30 

hod. ve třídě Předškoláci, odpoledne od 14,30 hod. do 16,30 hod. obě třídy, kdy se budova 

zamyká. Pokud rodiče výjimečně potřebují vyzvednout dítě mimo tuto dobu, lze toto včas 

dohodnout s učitelkami ve třídě.   

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v 

mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a 

jeho předávání po ukončení vzdělávání.    



 

Pro děti, docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně, je stanovena doba předškolního 

vzdělávání maximálně od 8,00 hod. do 12,00 hod.    

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho předávání po ukončení vzdělávání 

v mateřské škole, a to písemně. K tomuto je však zapotřebí předem vyplnit Pověření nebo 

sjednat Dohodu o vyzvedávání dítěte nezletilou osobou a vše podepsané zákonnými zástupci 

dítěte předat vedoucí učitelce mateřské školy. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do 

stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a:   

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,   

b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje dle jejich pokynů,   

c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,   

d) případně se obrátí na Policii ČR.   

Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola 

vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.   

3.3. Informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených 

výsledcích    

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání 

konkretizovaných podle školního vzdělávacího programu, který je volně přístupný u vchodu 

do mateřské 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 paní učitelky vykonávající 

pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte 

– krátká sdělení nebo mohou využít konzultační hodiny – individuální pohovor, na kterém 

budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. Termíny 

konzultačních hodin jsou na příslušný měsíc zveřejněny na nástěnce v šatně.    

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.   

Vedoucí učitelka mateřské 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.   

3.4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích   

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce – výlety, exkurze, divadelní a filmová 

představení pro děti, besídky, dětské dny apod., MŠ informuje o tom v dostatečném předstihu 

zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnce v šatně nebo 

prostřednictvím sdělení učitelky při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení 

denního vzdělávání a e-mailem.   



 

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, bude platba tohoto poplatku 

uhrazena v den akce.   

3.5. Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu 

informování o jejich zdravotním stavu   

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání 

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

předstihu učitelce. vykonávající pedagogickou činnost ve třídě – osobně, telefonicky na tel 

číslo 727 969 581(třída Čtyřlístek) a na tel číslo 602 738 942 (třída předškoláci), SMS,   

 e-mailem nebo zasláním písemného oznámení na adresu mateřské školy nejpozději den 

předem.   

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit 

vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole 

a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této 

nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné osobně, telefonicky nebo SMS na školní mobil. V 

odůvodněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte    

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný 

zástupce dítěte přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by 

mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.   

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé 

změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.   

   

3.6. Způsob omlouvání dětí s povinnou školní docházkou zákonnými zástupci a podmínky pro 

uvolňování dětí s povinnou školní docházkou ze vzdělávání.   

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

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Nepřítomnost 

dítěte plnící povinné předškolní vzdělávání může být omluvena z důvodu nemoci nebo z 

rodinných důvodů.   

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 dnů, projedná 

tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s vedoucí učitelkou MŠ.   

 Po ukončení nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen do 3 dnů omluvit nepřítomnost 

dítěte písemnou omluvenkou v ,,omluvném sešitu‘‘ ve třídě.   

   

3.7. Povinná předškolní docházka a způsob vzdělávání   

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

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního 

vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s 



 

organizací   školního   roku  v základních  a   středních   školách, 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 spádové mateřské školy. 

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

povinnost předškolního vzdělávání dítěte.   

   

3.8.  Distanční výuka    

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd zakázána přítomnost dětí v MŠ alespoň jedné třídy, škola poskytuje pro tuto 

třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním 

způsobem. Učitelka vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám 

jednotlivých dětí, tak také technickým možnostem školy a zákonných zástupců dětí. Distanční 

výuka se týká pouze dětí s povinnou předškolní docházkou, tj. předškoláků.     

3.9. Individuální vzdělávání   

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 

vzdělávání převážnou část školního roku, je zákonný zástupce 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 ředitelce ZŠ a MŠ Habrovany, k rukám vedoucí učitelce kam bylo 

dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.    

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:   

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v 

případě cizince místo pobytu dítěte   

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

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte   

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a 

případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka ZŠ a MŠ 

Habrovany spolu s vedoucí učitelkou stanoví 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.  Zákonný zástupce dítěte, které je 



 

individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka ZŠ a MŠ 

Habrovany, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,  ukončí individuální vzdělávání 

dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ Habrovany o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě 

opětovně individuálně vzdělávat.   

   

3.10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole   

Úhrada úplaty za vzdělávání je dána vydanou Směrnicí ředitelky ZŠ a MŠ Habrovany  

,,Stanovení výše úplaty‘‘. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne 

stávajícího kalendářního měsíce ve výši 400,- Kč formou převodu na účet školy. Pro kalendářní 

měsíc, v němž bude provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví 

ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany výši úplaty, kterou zveřejní nejpozději 2 měsíce před přerušením 

nebo omezením provozu mateřské školy.   

Úhrada úplaty za školní stravování je dána vydaným pokynem Úhrada stravného, který 

připravuje dle platné legislativy vedoucí školní jídelny. Úhrada stravného je prováděna zpětně 

za uplynulý měsíc v případě inkasa, zálohově v daném měsíci V měsíci září se provádí úhrada 

zálohy na obědy (u nových strávníků), v srpnu bude provedeno vyúčtování zálohy (u 

odhlašujících se a končících strávníků povinnou školní docházku).   

V září se hradí záloha za stravné ve výši 500,-Kč na účet školní jídelny. Zákonní zástupci mají 

možnost vybrat si ze dvou způsobů platby: svolením s inkasem nebo platbou v hotovosti u 

vedoucí ŠJ nejpozději poslední den v daném měsíci. Veškeré platby musí být uhrazeny do 15. 

v měsíci.    

   

   

IV.     Upřesnění podmínek pro přijímání a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole   

4.1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. 

května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti z příslušné 

obce. V případě cizinců jsou přednostně přijímány děti s místem pobytu v příslušném 

školském obvodu. Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 

školském rejstříku. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 

nejdříve však děti od 2 let.   

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, popřípadě také registrujícího lékaře.    

   



 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:   

a) 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 podrobit pro trvalou kontraindikaci.   

4.2. Rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání   

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany ve správním řízení 

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

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

4.3. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání   

Ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po předchozím 

upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, pokud se nepřetržitě 

neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem 

podle stanovených pravidel uvedených v bodě 3. 5. tohoto školního řádu.   

4.4. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

zákonných zástupců   

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla 

tohoto školního řádu, může ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany po předchozím upozornění písemně 

oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské 

škole.   

   

4.5. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době   

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a 

lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat 

dítě dalším vzděláváním, může ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany po předchozím upozornění 

písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání takového 

dítěte v mateřské škole.   

4.6. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní 

stravování   

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu 

úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedeném v bodě 3. 7. tohoto školního 

řádu, může ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany po předchozím upozornění písemně oznámeném 

zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o končení vzdělávání v mateřské škole z důvodu 

neuhrazení stanovených úplat.   

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

vzdělávání povinné.   



 

V. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců   

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky 

mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze 

třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám 

za stejných podmínek jako občané České republiky ( občané EU), pokud mají právo pobytu na 

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

ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, 

kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dní, dále jen 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.   

   

VI. Provoz a vnitřní režim mateřské školy   

6.1.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole   

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu    

od 6:30 do 16:30 hodin. V měsíci červenci, srpnu může ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany po dohodě 

se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních 

úprav. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany zákonným 

zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se 

zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými 

subjekty.   

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve dvou třídách. Třída Čtyřlístek je odloučené pracoviště. 

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací 

činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné 

zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.   

6.2.  Režim dne při vzdělávání dětí   

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v 

následujícím základním denním režimu, který je přizpůsoben podmínkám MŠ, respektuje dobu 

příchodu a odchodu dětí, jejich věkovým zvláštnostem, potřebám, biorytmu a náročnosti 

prováděných činností. Je orientační, pevně je stanovena pouze doba stravování. Režim dne 

jednotlivých tříd viz Provozní řád mateřské školy.    

   

VII. Organizace školního stravování   

   

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje Školní jídelna ZŠ a MŠ Habrovany – jedná se o 

obědy a svačinky.   



 

 7.1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 

stravování   

   

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

a její novelizaci vyhláškou č. 463/2011 Sb.   

Školní jídelna MŠ a ZŠ Habrovany připravuje obědy a svačinky v prostorách kuchyně, které jsou 

při zachování hygienických a bezpečnostních pravidel přivezeny do třídy mateřské školy a poté 

vydány dětem.   

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

přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které 

děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci pitného režimu.   

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole ( viz 

bod 3.2) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána 

dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.   

   

7.2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání   

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního 

stravovacího režimu:   

Třída Čtyřlístek:    

8:30 - 9:00      podávání dopolední přesnídávky  

11:30 - 12:00    oběd   

14:00 – 14:30    podávání odpolední svačiny   

   

   

Třída Předškoláci:   

8.30 – 9.00              podávání dopolední přesnídávky   

11.45 – 12.00          oběd   

14.00 – 14.30          podávání odpolední svačiny   

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

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

připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů 

nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého dne pobytu v mateřské škole v samoobslužném 

režimu podle vlastního pocitu žízně.   

   



 

 7.3. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro 

potřeby školního stravování.   

V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování.   

První den nemoci je možno stravu odebrat do jídlonosiče v kuchyni MŠ. Další dny nemoci je 

nutné odhlásit. V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (dle zákona 

561/2004 §119).   

Neodhlášené jídlo se v době nemoci účtuje jako odebrané za celkovou částku nákladu (tzn. 

stravné dle věkové skupiny + provozní náklady jednoho oběda).   

Odhlášky jsou přijímány SMS, telefonicky nebo osobně do 12 hod na následující den. 

Případně do 7,00 hodin po dni pracovního klidu na daný den. Prodloužení nemoci je taktéž 

nutné nahlásit a prodloužit odhlášku. Vyučující není povinen zjišťovat, zda se nemocné dítě 

stravuje a odhlašovat jej v jídelně.   

Odhlášky obědů pouze přes online platformu.   

   

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí.   

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole jsou blíže specifikovány ve Směrnici k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních, která je uložena v ředitelně 

školy v materiálech BOZP a její kopie je také přílohou školního řádu.   

   

8.1.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání   

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

učitelky MŠ a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osobě.   

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

ředitelka ZŠ a MŠ Habrovany počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 

dětí.   

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, která bude pověřena dohledem nad dětmi.   

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání 

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

požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou 

předložení prohlášení o bezinfekčnosti. Také při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole 

po jeho infekčním onemocnění, může mateřská škola požadovat od zákonného zástupce 

písemné prohlášení o bezinfekčnosti.    

8. 2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci   



 

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

dodržují učitelky následující zásady.   

a)přesuny při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích   

• Děti se přesunují ve skupině a to ve dvoustupech nebo trojstupech   

• Skupinu zpravidla doprovází dvě učitelky, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá 

na jejím konci   

• Skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky   

• 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   

• Při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč   

• Děti na začátku a na konci v útvaru vždy používají předepsané bezpečnostní vesty b)  

pobyt dětí v přírodě   

• Využívají se pouze známá bezpečná místa   

• Učitelky před pobytem dětí odstraní všechny věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, 

plechy, ostré velké kameny apod.)   

• Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené 

prostranství   

   

c) rozdělávání ohně   

• Pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, 

lampionového průvodu, vánočního koncertu apod., a kterých se zúčastní i zákonní 

zástupci dětí   

• Jen na místech určených k rozdělávání ohně   

• Za přítomnosti hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v 

protipožární ochraně při otevřeném ohni   

• V blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasičský přístroj nebo jiný materiál k 

hašení otevřeného ohně   

• Pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od 

otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně 

nebyl materiál   

• Po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení ohně   

d) sportovní činnosti a pohybové činnosti   

• Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, 

popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy školy nebo probíhají na 

venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k 



 

těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly 

vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují funkčnost a 

bezpečnost   

• Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle 

toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem 

jednotlivých dětí   

   

e) pracovní a výtvarné činnosti   

• Při aktivitách rozvíjející zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 

používat nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., 

vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pracovníci školy   

• Pokud jsou nástroje určené dětem, zajišťují učitelky neustálý dozor při prováděných 

činnostech tak, aby nedošlo k úrazu   

8.3. 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. V rámci školního 

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

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové 

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

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 učitelky mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi v třídním 

kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve 

spolupráci se zákonnými zástupci, případně pomoci školského poradenského zařízení. 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem i s pedagogickými pracovníky, a také se zákonnými zástupci.   

   

IX. Zacházení s majetkem mateřské školy    

9.1.  Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání   

   

Po dobu vzdělávání při pobytu venku dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti 

zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími předměty. Děti a 

jejich zákonní zástupci jsou povinni se chovat k majetku ohleduplně a tento majetek úmyslně 

nepoškozovat.   

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu:   



 

 Nezbytně nutnou pro převlečení a předání dítěte učitelce    

Zákonní zástupci dodržují, že   

 Kočárky odkládají pouze v prostoru chodby v 1. patře a nejezdí do šatny MŠ  Při 

vstupu do třídy MŠ se zákonní zástupci vyzouvají   

   

X. zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a toxikomanie v mateřské škole   

V celém areálu mateřské školy je zakázáno kouřit, používat alkoholické nápoje a drogy, ve 

vnějších i vnitřních prostorách podle zákona 65/2017 Sb. Tento zákaz se týká všech osob 

nacházejících se v době provozu i mimo provozní dobu v prostorách mateřské školy.   

   

XI. Závěrečná ustanovení   

11. 1. Změny a dodatky školního řádu   

Přílohy: Dodatek 1. - Provoz mateřské školy od 1. 9. 2020 vzhledem k výskytu Covid-19   

    Dodatek 2. - Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze 

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni zaměstnanci 

mateřské školy a zákonní zástupci dětí.   

Vedoucí učitelka školy zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem školního řádu.   

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou 

vyvěšením na školní nástěnce a webových stránkách školy.   

Tento školní řád zrušuje předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým 

řádem školy.   

Školní řád byl schválen na pedagogické radě dne ____________________. Školní řád 

nabývá účinnosti dnem 30. 8. 2022   

   

   

   

   

   

     

   



 

   

   

     

     

     

     

   

   

   

   

   

   

   

Dodatek č. 1   

Provoz mateřské školy od 1. 9. 2020 vzhledem k výskytu Covid-19 a 

postup  v případě podezření na výskyt nákazou COVID – 19   

   

- Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.   

- Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.   

   

I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19   

a) Onemocnění dítěte se hlásí neprodleně učitelce MŠ   

b) Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce či vedoucí učitelce a následně ředitelce 

školy (odloučené pracoviště)   

c) Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na nástěnce při vstupu do 

budovy   

d) Výlety, kulturní a sportovní akce budou pořádány v ohledu na aktuální situaci ve 

výskytu COVID-19, budou dodržována veškerá hygienická opatření (desinfekce, 

dostatečné odstupy, větrání, …)   

   



 

II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců   

a) Učitelky MŠ provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů 

na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.)   

b) Učitelky MŠ provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní 

a respirační hygieny.   

c) Učitelky MŠ průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.   

d) Musí být zajištěno pravidelné větrání herny / ložnice - průběžně podle 

klimatických podmínek.    

e) Školnice MŠ hlídá a doplňuje dávkovače mýdla, desinfekce, …   

f) Všichni zaměstnanci školy jdou dětem příkladem a dbají na dodržování všech 

hygienických pravidel a opatření dětmi.   

   

III. Povinnosti při úklidu   

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo, papírové 

ručníky /pokud budou. (v MŠ mohou být i látkové)   

b) Výměna a praní ručníků se provádí nejméně 1x týdně, nebo i častěji, dle potřeby   

c) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.   

d) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu    

e) Provádět průběžně, minimálně 1x denně dezinfekci baterií, madel splachování, 

sedátek na WC.   

f) Provádět průběžně, minimálně 1x denně dezinfekci míst ve společných prostorech 

škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)   

g) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.   

h) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, klik u oken, klik a 

ostatních ploch.   

i) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkové koše    

j) Provádět časté a důkladné větrání místností při denním úklidu    

k) Výměna lůžkovin se provádí 1 x 4 týdny, použité lůžkoviny jsou přenášeny ve vhodných 

obalech    

   

IV. Další povinnosti zaměstnanců    

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni hlásit a aktualizovat kontaktní údaje (telefonní 

čísla, e-maily apod.)   

   



 

V. Stravování   

 Výdej stravy provádí zaměstnanec školy (kuchařka).  Při výdeji používá jednorázové rukavice. 

Děti sami nemanipuluji s konvicemi určenými k průběžnému pitnému režimu ve třídě. Výdej 

pití ve třídě během dne vždy obstará učitelka po dezinfekci rukou.    

   

VI. Povinnosti zákonných zástupců   

a) Informovat o důvodu absence dítěte (viz školní řád)   

b) Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných 

příznaků COVID- 19   

c) V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.   

d) V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit 

škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto 

skutečnost.   

   

VII. Omezení vstupu osob do školy   

a) Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky 

infekčního onemocnění.   

b) V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup 

dítěte do školy.   

   

VII. Postup školy v případě podezření na výskyt nákazou COVID – 19   

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro 

ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).   

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění 

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 

svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:   

a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným 

zástupcem není vpuštěno do budovy školy.   

b) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění samostatné místnosti nebo k 

jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte/ s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte/.   



 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.   

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), školu 

nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně 

známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.     

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které 

jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 

umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.   

   

VIII. Distanční vzdělávání   

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny dětí alespoň jedné třídy.   

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je 

organizována výlučně pro tyto děti.  Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku 

distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, 

kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání, preferuje se, aby zároveň 

zůstávaly součástí jedné skupiny.   

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.   

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V 

ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola 

pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.   

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 

distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich 

individuální podmínky.   

   

IX. Způsob realizace distančního vzdělávání   

   

Škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření.   

   

Realizována bude pomocí pracovních sešitů, video nahrávek, které budou posílány na 

emailové adresy zákonných zástupců dítěte, po proškolení pedagogických pracovníků a 

zajištění technického vybavení možnost i on-line výuky.   



 

   

Dodatek č. 2   

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

   

1. Způsob zajištění vhodných podmínek pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními    

MŠ poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SPV) podpůrná opatření ( 

dále PO) 3. st., což je nezbytná úprava ve vzdělávání dítěte, odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí a dalším životním podmínkám dítěte. Záměrem MŠ je vytvářet takové 

podmínky a podporu, aby byly naplňovány vzdělávací možnosti dětí se SVP na rovnoprávném 

základě s ostatními dětmi.    

Podmínky vzdělávání dětí se SVP musí vždy co nejlépe odpovídat individuálním potřebám 

dítěte a druhu přiznaného PO. V případě potřeby je dětem se SVP zpracován plán pedagogické 

podpory dítěte (PLPP), který zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte 

a podpůrná opatření prvního stupně; nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské 

poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření 2-5 st a na jeho 

základě škola vypracuje pro dítě plán pedagogické podpory dále jen PLPP.   

V případě přijetí a docházky dítěte se SVP s přiznanými PO se MŠ zaměří na zajištění 

následujících podmínek:   

   

A/Věcné podmínky, úpravu prostředí, technické vybavení   

Přizpůsobit prostory MŠ k individuálním potřebám dítěte.   

   

B/ Organizační podmínky, skupinu třídy, snížení počtu dětí   

MŠ vytváří takové prostředí, aby pobyt dítěte a jeho vzdělávání probíhaly efektivně. Dle 

možností se snažíme vytvářet optimální skupinu třídy. MŠ dbá z důvodu kvalitního vzdělávání 

a bezpečnosti dětí na snížení počtu dětí ve třídách dle Vyhlášky č.14/2005 ve znění pozdějších 

předpisů. Uplatňujeme princip individualizace vzdělávání – vycházíme z individuálních potřeb 

dítěte. Při plánování a organizaci činností diferencujeme – respektujeme individuální potřeby 

dítěte, a to po stránce obsahové i metodické. Hlavní předpokladem je, že každé dítě je jiné 

(jiné osobnostní rysy, rodinné zázemí, kulturní prostředí, potřeby, podpůrná opatření aj.) 

Učitelky využívají při práci s dětmi široké spektrum forem a metod vzdělávání.    

   

C/ Psychosociální podmínky, životosprávu a hygienu   

MŠ má nastavena pravidla, která vyžadují určitý řád a zároveň podporují příjemnou, rodinnou 

atmosféru školy (třídy). Cílem MŠ je vytvářet takové klima školy, které bude respektovat 

jedince se SVP a zároveň přirozeně rozvíjet sociální dovednosti, empatii a osobnostní rozvoj 



 

ostatních dětí. Učitelky pracují se všemi dětmi tak, aby bylo začlenění dětí se SVP přirozené. 

MŠ prvotně nabízí pro děti se SVP krátkodobé návštěvy a pobyt v MŠ, které jsou doplněny 

konzultací s rodiči. Denní režim je nutné přizpůsobit individuální aktivitě a potřebám dítěte.  

Učitelky, ostatní pedagogičtí zaměstnanci pomáhají dětem při sebeobsluze, přesunech a při 

pobytu venku dle potřeby. Důležitá je možnost relaxace a odpočinku dle potřeby dítěte.   

D/ Podmínky personální   

V MŠ jsou 2 asistenti pedagogova. Z toho jeden na 4 hodiny denně a druhý ne 8 hodin denně. 

Asistent pedagoga spolupracuje na tvorbě PLPP, komunikuje společně s učitelkou, s rodiči 

dítěte. Aktivně sleduje a zaznamenává průběžně posuny dítěte.  Dále zajišťuje individuální 

pomoc dítěti, začleňování se do kolektivu, kontroluje porozumění, učí dítě samostatnosti, 

pomáhá při zvládání a dodržování denního režimu, vede k přiměřenému vztahu k vrstevníkům 

/nácvik kooperace/, podílí se na přípravě pomůcek pro konkrétní činnosti.     

E/ Didaktické a kompenzační pomůcky   

Pro práci s dětmi se SVP v MŠ využíváme dle doporučených podpůrných opatření široké 

spektrum speciálních a kompenzačních pomůcek, metodických materiálů, didaktických 

pomůcek, pracovních listů a softwarového vybavení.   

   

   

    

   


