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Ředitelka mateřské školy U Veverek (dále jen MŠ), Praha 3, Jeseniova 204/2686 
 v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) v platném znění (ve znění pozdějších předpisů), vydává tento Školní 
řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské 
školy (dále jen MŠ) podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole U Veverek, Praha 3, 
Jeseniova 204/2686. 
 
 

I. Přijímání dětí do mateřské školy 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka MŠ po dohodě s úřadem městské části Praha 3.  

O termínech zápisu a „Dnu otevřených dveří“ je veřejnost informována prostřednictvím letáků, 

v Radničních novinách Prahy 3 a na internetových stránkách MŠ: www.msuveverek.cz a na veřejné 

nástěnce před budovou MŠ i na vstupních dveřích MŠ. 

1. Zápis dětí do MŠ probíhá dle zákona č. 178/2016, §34, mezi 2. a 16. květnem. Žádosti o přijetí dítěte 

do MŠ se podávají elektronicky v průběhu měsíce dubna. Pokud rodiče nemají možnost přihlášku 

vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou. Při zápisu zákonný 

zástupce dítěte předá ředitelce MŠ řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, posudek o 

zdravotní způsobilosti (vyjádření, že dítě je zdravé a schopné navštěvovat MŠ a je řádně očkováno - 

§50 zákona č. 267/2015 sb. O ochraně veřejného zdraví, s výjimkou povinného předškolního 

vzdělávání). 

2. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení. Děti se přijímají do výše 

stanovené kapacity MŠ. 

3. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě žádosti zákonných zástupců, 

nejdříve však děti od 2 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do 

základní školy. Dále pak děti, které dosáhnou k 31. 8. stávajícího roku nejméně čtyři roky. 

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

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  

Tato povinnost se vztahuje na: 

a) státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,  

b) na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 

90 dnů,  

c) na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po 

dobu delší než 90 dnů,  

d) na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech mimo období a 

dny školních prázdnin stanovených v Organizaci školního roku. Rozsah povinného předškolního vzdělávání 

je stanoven na 4 souvislé hodiny denně. Ředitelka MŠ stanoví začátek povinného předškolního vzdělávání 

pro děti, kterých se týká toto povinné vzdělávání, a to na dobu od 8:30 do 12:30.  

Zákonný zástupce může pro své dítě ve věku povinného předškolního vzdělávání využít možnosti jiného 

způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání: 

a) vzdělávání v přípravné třídě ZŠ,  

b) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky, 

c) individuální vzdělávání dítěte (§34b školský zákon). 

 

http://www.msuveverek.cz/


Zákonný zástupce dítěte může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. 

Je povinen toto oznámení učinit ředitelce MŠ 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 řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání. Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně 

vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v 

jednotlivých oblastech v termínu:  

3. týden v listopadu, v době od 8:00 do 9:00 hodin. 

Náhradní termín ověření 1. týden v prosinci, v době od 8:00 do 9:00 hodin.  

Jiný termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů je možný po předchozí domluvě. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka MŠ ukončí individuální 

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

termínu. Toto dítě pak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ a nelze jej opětovně individuálně 

vzdělávat. 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. Dítě se nesmí účastnit 

provozu ani akcí MŠ. 

5. O zařazení zdravotně znevýhodněného dítěte nebo dítěte vyžadujícího speciální péči do třídy MŠ 

rozhoduje ředitelka MŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, písemného vyjádření 

školského poradenského zařízení, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, popř. 

pedagogicko – psychologické poradny. 

6. Písemné „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy“ obdrží zákonní zástupci na 

schůzce v MŠ (termín schůzky bude upřesněn při zápisu dětí do MŠ).  

Pokud se zákonný zástupce schůzky nezúčastní, bude mu písemné rozhodnutí zasláno doporučeně 

poštou. Zákonní zástupci nově přijatých dětí jsou na schůzce seznámeni se ŠVP PV, provozním řádem 

MŠ a vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem a výší stravného, apod.  

7. Pokud to kapacita MŠ dovoluje, lze přijímat děti v průběhu školního roku, a to za stejných podmínek.  

8. Ředitelka MŠ rozhoduje na základě ustanovení § 165 odst. 2, školského zákona o právech a 

povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

   - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 školského zákona, 

   - ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 školského zákona, 

   - snížení nebo prominutí úplaty za poskytování předškolního vzdělávání podle § 123 odst. 4 školského 

zákona. 

9. Adaptační program u nově přijatých dětí: doporučujeme zákonným zástupcům, aby v době prvních 

14ti dnů vyzvedávali děti po obědě, aby snadněji zvládly adaptaci na MŠ. Pokud dítě zůstane v MŠ i 

v odpoledních hodinách, budou tyto děti přiřazeny ke spaní a odpolední činnosti v jiné třídě co 

nejblíže k jejich věku. 

 

II. Ukončení docházky dítěte do MŠ  

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s § 35 školského zákona, 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 vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní 

stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

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

povinné. 

 

III. Provoz MŠ 

1. Provoz v MŠ je zajištěn od 7:00 do 17:30 hodin.  

Dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV“) je úkolem 

institucionálního předškolního vzdělávání doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 

pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

aktivnímu rozvoji a učení. 

2. Příchod dětí do MŠ od 7:00 do 8:15 hodin. Po předchozí domluvě lze dítě přivádět do MŠ v průběhu 

celého dne, pokud nebudou narušeny výchovně vzdělávací činnosti. Tuto skutečnost je nutné 

nahlásit do 8:15 hodin – hospodářka musí znát přesný stav strávníků (normování).  

3. Vyzvedávání dětí po obědě: zákonní zástupci si vyzvedávají děti v době od 12:30 hod. do 13:00 

hod. Vyzvedávání dětí odpoledne od 15:00 hod. do 17:15 hod. Po předchozí domluvě lze dítě 

vyzvednout z MŠ v průběhu celého dne. 

4. Děti jsou rozděleny do 4 tříd podle věku dětí (homogenní složení). V průběhu docházky dítěte do 

MŠ může nastat situace, že dítě bude přeřazeno do jiné třídy nebo dojde k výměně paní učitelky, při 

shodných věkových kritériích, budou děti, kterých se tento přesun týká (věk dítěte, vybírány 

náhodným výběrem – losem). 

5. Omlouvání a absence dětí: Zákonní zástupci oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. 

Pokud dítě onemocní nebo zůstane doma se zákonnými zástupci, je třeba tuto skutečnost nahlásit 

do 8:15 hod. telefonicky nebo osobně. Infekční onemocnění je nutné hlásit ihned! 

Děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, musí být omluveny do 3 dnů. K omlouvání 

dítěte není nutné lékařské potvrzení.  

 

IV. Organizace života v MŠ 

1. Režim dne je v naší MŠ uvolněný a variabilní, dodržuje se pouze doba jídla, odpočinku a pobytu 

venku. Vše se upravuje dle potřeb dětí.  

2. MŠ dodržuje pitný režim, pití je volně k dispozici po celý den.  

3. Spolupráce se zákonnými zástupci se uskutečňuje prostřednictvím setkání, informacemi na 

nástěnkách, individuálními pohovory, při akcích MŠ a dílnami pro zákonné zástupce s dětmi 

s různým obsahovým zaměřením (vše s ohledem na aktuální protiepidemiologická opatření). 

4. Organizaci při činnostech zajišťuje příslušná učitelka, která ručí za bezpečnost dětí a mění si 

organizaci dle činnosti.  

5. Zájmová činnost se řídí aktuální protiepidemiologickou situací. Nabídka zájmových činností se odvíjí 

od poptávky zákonných zástupců. 

6. Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle RVP PV, ŠVP PV, TVP PV. 

7. Všechny pracovnice naší MŠ se snaží vytvářet co nejlepší pohodu pro děti tak, aby se zde děti cítily 

co nejlépe. 

8. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.  

9. Po dohodě s ředitelkou MŠ či učitelkou je možný pohovor či poradenská pomoc zákonným 

zástupcům dítěte.  



10. Děti si mohou nosit hračku z domova, zejména v počátcích jejich docházky do MŠ. Za přinesené věci 

si zodpovídá jejich vlastník sám, tj. dítě!  

11. Spojování tříd: jednotlivé třídy se spojují pouze ve výjimečných případech či z provozních důvodů – 

v době školních prázdnin, výjezdů dětí na ozdravné pobyty, z důvodu nemoci učitelek, přičemž 

zůstává zachována výchovně vzdělávací činnost.  

12. Díky sponzorům a pomoci zákonných zástupců vylepšujeme MŠ pomůckami a tělovýchovným 

nářadím a uvítáme další každou sebemenší pomoc.  

13. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a 

internetových stránkách. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.  

14. V prostorách MŠ je zřízena solná jeskyně, kterou děti navštěvují 1x týdně, termín návštěv je 

zveřejněn na jednotlivých třídách. Návštěva solné jeskyně je na základě písemného potvrzení 

zákonných zástupců. Vše se řídí aktuální protiepidemiologickou situací. 

15. Ozdravné pobyty bude organizovat MŠ max. 2x ročně, pro děti ve věku od 4 let. Při přihlášení 

většího počtu dětí než je kapacita ozdravného pobytu bude ve výběru postupováno od nejstarších 

dětí po nejmladší. Vše se řídí aktuální protiepidemiologickou situací. 

16. Zákonní zástupci mají možnost ukládat při příchodu dítěte do MŠ na stojany u vchodu do MŠ dětské 

dopravní prostředky, které by si měli sami zabezpečit. MŠ nenese v případě jejich ztráty žádnou 

odpovědnost. 

 

V. Bezpečnost dětí 

1. Podle § 29 školského zákona, odpovídá za bezpečnost dětí učitelka MŠ od okamžiku, kdy jí zákonný 

zástupce předá osobně dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ 

vyzvedne.  

2. Při zajišťování akcí MŠ (výjezdy do škol v přírodě, výlety, akce různého charakteru) rozhodne 

ředitelka MŠ o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví (vyhláška 

14/2005 Sb., § 5 odst. 1-5).  

3. Předávání dětí: zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně učitelce. Jestliže přijde dítě do MŠ 

samotné nebo jej zákonný zástupce osobně nepředá, učitelka za něj nezodpovídá.  

4. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního 

stavu. Onemocní-li dítě v průběhu dne, učitelka oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům a ti 

jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.  

5. Vyzvedávání dětí: Dítě z MŠ vyzvedávají zákonní zástupci, dítě může být vydáno i sourozenci nebo 

jiné osobě, kterou rodiče uvedou v podepsané „Dohodě rodičů o vyzvedávání dítěte jinou osobou 

nežli zákonnými zástupci“ vyplněné zákonným zástupcem dítěte. Bez písemného pověření nemůže 

být dítě vydáno.  

6. V případě, že si zákonný zástupce či jiná pověřená osoba dítě nevyzvedne do 18:00 hod., učitelka 

MŠ bude postupovat dle podepsané dohody o „ Vyzvedávání dětí po skončení provozní doby MŠ“ 

a bude telefonicky informovat služebnu Policie ČR, Lipanská 16, Praha 3, kde na telefonu  

974 853 715 bude možné získat adresu, kde bude dítě umístěno sociální pracovnicí (viz. podepsaná 

dohoda). 

7. Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv. Nepovolujeme přinášet do MŠ nebezpečné či 

cenné předměty, tvrdé bonbóny, žvýkačky, ale i doma pečené výrobky. 

8. Zákaz jízdy na vlastním kole či koloběžce se v areálu MŠ vztahuje na děti, rodinné příslušníky i další 

širší veřejnost. 



9. Všechny děti navštěvující MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a 

při akcích MŠ organizovaných. 

10. Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí. 

11. Vzdělávací obsah ŠVP PV zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace. 

12. Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme 

projevům nepřátelství či násilí. 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

1. 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 seznamování 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. 

2.  V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ 

monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující mezi dětmi, 

a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních se 

souhlasem zákonných zástupců.  

3. 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. 

4. V celé budově a všech prostorech MŠ platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření.  

5. Do MŠ je přísný zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví. 

 

VI. Stravování dětí 

1. Podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 4, odst. 1 stanoví ředitelka MŠ při přijetí dítěte do MŠ po dohodě 

se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, 

je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 

2. Stravování v MŠ zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.  

3. Pitný režim je k dispozici během celého dne.  

4. Stravné se platí převodem na účet ŠJ – číslo účtu  25511309/0800 – paušálně za celý měsíc do 25. 

dne předcházejícího měsíce na měsíc následující. Na příkazu k úhradě je nutné uvádět variabilní 

symbol dítěte pro stravování.  

5. Cena stravného je předem stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu podle 

§5.  

6. Pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako MŠ právo na zdražení stravného 

v souvislosti výše uvedenou vyhláškou.  

7. Vyúčtování stravného, vrácení částky za nepřítomnost v MŠ.  

- jestliže dítě nedocházelo do MŠ v určité dny, přeplatek za stravné se vyúčtuje v červenci. 

- přeplatky za absenci při ukončení docházky do MŠ se vracejí na účet zák. zástupce. 

 



VII. Úplata za předškolní vzdělávání 

1. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 1.200,-Kč měsíčně (vyhláška č. 280/2016, § 6). Platbu 

poukažte na účet MŠ u České spořitelny. 

Číslo účtu: 2000801309/0800  do 15. dne v měsíci. 

 

2. Úplata za předškolní vzdělávání u dětí s povinným předškolním vzděláváním – do doby nástupu povinné 

školní docházky (tzn. i pro děti s OŠD) je povinné předškolní vzdělávání bezúplatné. 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, 

která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.  

Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost na příslušném formuláři a prokáží tuto 

skutečnost každý měsíc potvrzením o přiznání sociálního příplatku.   

Za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ se úplata za předškolní vzdělávání nevrací! 

 

VIII. Uzavření MŠ 

Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání. 

Po dohodě se zřizovatelem se MŠ uzavře i o vánočních prázdninách v případě, že počet přihlášených dětí 

klesne pod 10% z celkového počtu dětí.          

Uzavření MŠ může nastat i v průběhu roku z různých technických či provozních důvodů. 

Uzavření MŠ bude vždy rodičům předem oznámeno. Podle vyhlášky č.14/05 Sb., par. 3 odst. 2 omezení či 

přerušení provozu oznámí ředitelka MŠ zákonnému zástupci nejméně 2 měsíce předem nebo neprodleně.                  

                            

IX. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

Každé přijaté dítě má právo  

a) na kvalitní předškolní vzdělávání, 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 (se souhlasem zákonného zástupce dítěte)  

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

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech 

dítěte.  

 

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

 

Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání  

 Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny pedagogických pracovníků 

školy k ochraně zdraví, bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

 

Další povinnosti dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu. 

 

 

 

 



Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,  

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,  

c) na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se 

vzdělávání jejich dítěte. 

 

Další práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí vyplývají z ustanovení článků tohoto Školního řádu. 

 

Povinnosti zákonných zástupců  

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní  

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

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) 

b) zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, 

c) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte,  

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

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

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

 f) oznamovat škole a školskému zařízení 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 předškolní vzdělávání a stravné, 

 

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků 

tohoto Školního řádu. 

 

Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 

fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, 

které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,  

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,  

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

Další práva pedagogických pracovníků při vzdělávání dětí vyplývají z ustanovení článků tohoto Školního 

řádu. 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 Pedagogický pracovník je povinen  

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

b) chránit a respektovat práva dítěte, 

 c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a 

podporovat jeho rozvoj,  



e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a 

výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž 

přišel do styku,  

f) poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a 

vzděláváním. 

 

Další povinnosti pedagogických pracovníků při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních 

článků tohoto Školního řádu. 

 

Práva a systém péče pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 
Podpůrná opatření prvního stupně - ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření 
prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného 
zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 
dítěte. Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a 
hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. Pokud by 
nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí 
ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních 
vzdělávacích dítěte. Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem je realizováno dle dokumentu 
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně 
je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 
K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 
zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. Ředitel školy určí učitele 
odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných 
opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 
2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání 
informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných 
opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování 
podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná 
opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného 
zástupce, s ním se pouze projedná. 
 
Vzdělávání dětí nadaných - mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 
podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To 
platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.  Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech 
stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí 
v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 
 

 

X. Podmínky zacházení s majetkem MŠ 

V MŠ vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami. Pozornost věnujeme dodržování 

společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým 

vybavením MŠ. 

Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek 

MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi 

školy. 

Děti a zákonní zástupci odpovídají za způsobenou škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku 

(89/2012 Sb.). 



 

XI. Konzultační hodiny: 

S ředitelkou MŠ lze předem domluvit schůzku na tel. čísle 777 366 490 nebo na e-mailové adrese 

reditelka@msuveverek.cz 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

Se školním řádem byli prokazatelným způsobem seznámeni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí. 

S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým 

schopnostem dětí. 

Veškeré změny a dodatky školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím 
účinnosti s nimi budou seznámeni zaměstnanci mateřské školy a zákonní zástupci dětí.  
 

Školní řád MŠ je zveřejněn na přístupném místě na nástěnce v každé šatně MŠ. 

 

Účinnost: od 1. 9. 2021 do odvolání  

 

 

Praha, 23. 8. 2021 

 

 

Bc. Magdalena Odlová 

         Ředitelka MŠ 
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