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Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a 

zaměstnanci školy. 

 

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

ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se 

zaměstnanci v mateřské 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 (dále jen „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 dítětem, 

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

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich 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.  

 

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, vytvoří 

ředitelka mateřské školy 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. 
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3. Práva zákonných zástupců  

 

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

vyjadřovat se 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. 

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 

 

 

4.1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni  

 

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, pří příchodu do mateřské školy 

bylo vhodně a čistě upraveno,  

c) na vyzvání ředitelky 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 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. 

 

5.  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 při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

 

        6.  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 a předcházet všem formám rizikového chování  

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

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 
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e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace 

o zdravotním stavu dětí, a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení 

a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze 

nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným 

přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné 

údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

f) poskytovat dítěti, nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace 

spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

5.1 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší  

3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,                              

je předškolní vzdělávání povinné. 

 

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

do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, 

které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 

trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou 

umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 

školském rejstříku. 
 

5.2       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 očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

 

5.3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným 

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

 

5.4 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. 

 

5.5   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.  

             

            Systém péče o 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 (§ 21 školského zákona). 

            Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém jsou upravena    

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

            jej s ředitelem školy. 

            Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory, doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

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

odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 
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            Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

            Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení a 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. (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

            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 (§ 16 

odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

           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. 

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy 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. 

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání  

 

7.1 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 vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu 

za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín 

úhrady. 

 

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

předškolní vzdělávání povinné. 
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8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

 

8.1 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. 

 

8.2 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 

požívajícími 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 dnů, 

dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 

9. Docházka a způsob vzdělávání 

 

9.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se 

zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho 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. 

  

9.2       Povinné předškolní vzdělávání 

            Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání                   

            v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a        

            odst.2) 

            Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí      

            se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ). 

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

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně od 8,00 do 12,00hod. 

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

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

            Zákonný zástupce přivádí dítě do mateřské školy nejpozději 10 minut před začátkem 

výuky. Tak aby v 8,00hod. bylo přítomno ve třídě. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské 

škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3) tímto není dotčeno. 

            Distanční vzdělávání 

            Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu   

            nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení   

            karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost                     

            většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy  

            nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola   

            dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb.,   

            školský zákon).  

            Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného RVP a ŠVP  

          v míře odpovídající okolnostem (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).                     

          Děti jsou povinné se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a   

          hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte           

          (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

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

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

          dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb.,    

          školský zákon) 
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9.3       Omlouvání dětí  

 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději 

první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do 

školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence. 

 

9.4  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. 

 

 

10. Individuální vzdělávání 
 

10.1  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 řediteli mateřské školy, 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. 

 

10.2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a 

případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 

Ředitelka školy 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 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 ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 

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

opětovně individuálně vzdělávat.  

 

11. Přebírání/ předávání dětí  

 

11.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě osobně             

            učitelkám mateřské školy. Učitelka mateřské školy přebírá od zákonných zástupců nebo                               
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            jimi písemně pověřených osob s tím, že zákonný zástupce vyčká pozdravu a podání ruky  

            dítěte s učitelkou mateřské školy a stejně tak je i přebírá. 

  

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy 

v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. 

 

11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a 

předávání při vzdělávání v mateřské škole.  

 

11.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem 

v mateřské škola a  

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 

b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích 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. 

 

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

vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.  

 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

 

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  
 

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

            od  6:30 do 16:30hod. Příchod dětí do MŠ tak, aby nebyla narušována výchovně                       

            vzdělávací práce je stanoven na 7:50hod. tak aby dítě bylo přítomno v 8:00hod. ve třídě.          

            V 16:30hod. se MŠ uzamyká. 

 

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

stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení 

oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním 

výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách 

zajištění péče o děti jinými subjekty. 

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po 

projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení 

nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na 

přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu 

rozhodne. 

 

12.3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá 

v přibližně v níže uvedeném základním denním režimu  

 
6:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkou mateřské školy 

pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, individuální 

práce 

       8:00  - 9:00 Logopedická prevence, Pohybové aktivity 

Osobní hygiena, dopolední svačina 

     9:00 -  9:50 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami  

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými 

dětmi, řízené aktivity 
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9:50 -11:30     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. 

náhradní činnost 

11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí 

12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena 

14:00 -16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, 

v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

12.4 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu 

venku je nepříznivé počasí.  

 

12.5 Rodiče odhlašují děti ze školního stravování nejméně den předem a nejdéle dne kdy  

            dítě onemocní do 8:00hod. Pokud zákonní zástupci neodhlásí dítě ze školního  

            stravování do 8,00 hodin, je jim tento den započítán k úhradě stravného. 

            Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče po dohodě 

vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den 

nepřítomnosti.  

 

12.6 Úplata za vzdělávání (i stravné) je hrazena od 1. do 10. dne stávajícího měsíce.  

            Je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší 

seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.  

            V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce 

seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte, 

            Vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku. 

            Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o 

úplatě. 

            Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě KHS nebo MZd 

dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 

podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu 

více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.  

 

12.7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje 

v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na 

veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji 

pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem. 

 

12.8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně 

(docházkový sešit u třídní učitelky), nebo osobně učitelce mateřské školy.  

 

12.9 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného 

odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo 

písemně, nebo telefonicky. 

 

12.10 Zákonní zástupci dítěte informují 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. 
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13. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 

stravování 
 

13.1    Mateřská škola zabezpečuje stravování dětí. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle     

          Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (dále  

           jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami  

           zdravé výživy. 
 

13.2    Školní jídelna připravuje jídla, která jsou roznášena do jednotlivých tříd mateřské školy,   

           v kterých probíhá vlastní stravování dětí. 
 

 Školní jídelna připravuje jídla a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má 

právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje 

školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují 

v rámci „pitného režimu“. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy 

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. 
     

13.3    Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 
 

a) V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního 

stravovacího režimu, stravovací režim tříd je upraven věku a potřebám dětí. Pracovnice 

mateřské školy dbají na dodržení časového rozmezí 3 hodiny mezi jídly. 

            dop. svačina        oběd            odp. svačina 

1. třída   08.30 hod.       11.30 hod.  14.15 hod. 

2. třída   08.30 hod.   11.30 hod.  14.15 hod. 

3. třída   08.40 hod.   12.10 hod.  14.15 hod. 

4. třída   08.40 hod.   12.10 hod.  14.15 hod. 

 

 Kuchaři připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, pedagogická pracovnice s dětmi 

prostírá; starší děti připraví nádobí. Děti si určí množství potravin i druh nápoje, po svačině 

odnáší nádobí na místo k tomu určené. 

 Polévku nalévá pedagogická pracovnice nebo kuchařka z připravené nádoby, hlavní jídlo 

na talíře připravuje kuchařka, děti mají právo si požádat o množství, při obědě používají 

dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti 

k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby pedagogická pracovnice. 
 

b) V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole 

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

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

druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle 

vlastního pocitu žízně.  

     Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Každé dítě pije vždy z čistého kelímku. Nápoj je 

uložen ve várnici s kohoutkem. Učitelka dbá na dodržování čistoty a hygieny. 

 

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

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

 

14. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od 

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět 

zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 
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            Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví.  

            Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 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 zdraví).  

            Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 

onemocnění, ale těmto příznakům věnuje zvýšenou pozornost a při jejich zjištění volí 

tento postup:  

            Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do budovy školy, za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

            Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce 

dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o 

nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy. Pokud toto není možné, postupuje se podle 

následujícího bodu, 

            Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k 

jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 

zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve 

všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

            Dítěti 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. Tuto skutečnost 

potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

            Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně 

ohlásí mateřské škole. 

            V MŠ se dětem nepodávají žádné léky. Výjimkou jsou případy, pokud by nepodání léku 

ohrožovalo bezprostřední život dítěte. Podmínkou je lékařské doporučení, žádost rodiče, 

zaškolení a přesné instrukce k podání léku a souhlas ředitele MŠ. 

 

14. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo 

nejvýše 

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními 

druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3let. 

 

14. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

 

14. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních 

činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské 

školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných 

případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v 

pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

 

14. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka, 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 po jeho onemocnění 
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si může vyžádat učitelka  od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího 

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

 

14. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním 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, televize, video) 

patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového 

chování. 

 

14. 7 Rodiče jsou při vstupu do budovy povinni ohlásit svůj vstup do budovy pomocí hlasového 

zvonku, kdy po zazvonění nahlásí učitelce své jméno a jméno dítěte. Učitelka, nebo jiná 

pověřená osoba jim následně otevře dveře. Po otevření dveří rodiče nevpouštějí do budovy 

cizí neohlášené osoby.  Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, 

je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po 

budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře pomocí postranního 

zvonku umístěného mimo dosah dětí u hlavních vchodů. 

 

14. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových 

látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.  

 

15. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi 
 

a) Při vzdělávání dětí dodržují učitelky a ostatní pracovníci v MŠ pravidla a zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a 

pracovněprávní legislativa. 
 

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

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: 

15.1      Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích: 

 děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech, na začátku a na konci 

skupiny jsou děti označeny reflexními vestami, 

 skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami mateřské školy, z nichž jeden je 

na začátku skupiny a druhý na jejím konci, 

 skupina k přesunu využívá především chodníků a krajnice vozovky, 

 vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, 

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

učitelky mateřské školy jsou přesvědčeny o bezpečnosti přechodu skupiny a není-li 

v blízkosti vyznačený přechod pro chodce, 

 při přecházení vozovky používá v případě potřeby učitelský doprovod zastavovací 

terč,  

 za snížené viditelnosti používají učitelky mateřské školy předepsané reflexní vesty, 
 

15.2       Pobyt dětí v přírodě 

 využívají se pouze známá bezpečná místa, 

 pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a 

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

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

vymezené prostranství.  

 Rozdělávání ohně 

 pouze při školních akcích, které pořádá mateřská škola, 



Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace 

 Školní řád                                                                                                                                        strana 14 z počtu 19 

 jen na místech určených pro rozdělávání ohně, 

 za přítomnosti pracovníků školy, za dodržení protipožární ochrany při otevřeném 

ohni, 

 v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál 

k hašení otevřeného ohně, 

 učitelky mateřské školy dohledem zajišťují, 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 snadno vznětlivý materiál, 

 po ukončení akce pracovnice školy zajistí úplné uhašení otevřeného ohně, 

 „rozdělávání“ ohně (zapalování svíček, apod.) v prostorách MŠ je zakázáno. 

   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 a ostatní zaměstnanci 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, 

 pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené 

věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním 

schopnostem jednotlivých dětí. 
 

 

 

 IV. Zacházení a majetkem mateřské školy 

 

16.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky mateřské školy, 

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

potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

 

16.2   Zaměstnanci i rodiče zajistí odkládání osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa 

k tomu určená. 

 

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí 

 

17.1 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. 

 

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

dítěte, zejména individuálními pohovory s učitelkami mateřské školy a účastí na třídních 

schůzkách. 

 

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

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

17.4    Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která 

je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. 
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VI. Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec:  Alice Sluková. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

16.2 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem 

školy.  

16.3.  Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

 

 

Jablonec nad Nisou, dne 1. 1. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Pavla Macháčková 

ředitelka školy 
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Dodatek ke školnímu řádu č. 1  

Distanční způsob vyučování v MŠ 

 

Směrnici č. 2   č.j. 2.1/2021/ OŘ   Sp.zn 1.2 / Sk.zn. A5  Účinnost 1. 3. 2021 

 

 
 

1. Právní východiska 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve školách jsou dána § 184a zákona 

561/2004 Sb., školský zákon. 

Důvody pro omezení přítomnosti dětí ve škole: 

a) Krizové opatření vyhlášeného podle krizového zákona. 

b) Nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. 

c) Nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

Ad a) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení                         

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizovým opatřením                

je podle § 2 písm. c) krizového zákona organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové 

situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob, 

přičemž krizovou situací je podle § 2 písm. b) krizového zákona stav nebezpečí, nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu, nebo  

Ad b) Dojde k nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádným opatřením při 

epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku může být právě i uzavření škol (viz § 69 ve spojení s § 80 

odst. 1 písm. g), resp. s § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví). Dále může jít 

např. o mimořádné opatření podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

souvisejících zákonů, nebo  

Ad c) Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může např. krajská hygienická stanice nebo 

poskytovatel zdravotních služeb. 

 

1.1 Počet nepřítomných dětí 

• Povinnost mateřské školy začít poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud dojde 

v důsledku výše uvedeného ke znemožnění osobní přítomnosti: více než poloviny všech dětí, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, z celé mateřské školy,  

• více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, na odloučeném 

pracovišti mateřské školy nebo  

• více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud jsou v dané třídě 

pouze takové děti (tj. jde o třídu pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné).  

Postačuje naplnění jedné z těchto podmínek.  

 

1.2 Povinnost vzdělávat se distančním způsobem 

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které             

je předškolní vzdělávání povinné. Pro tyto děti i nadále trvá povinnost se omlouvat, pokud                       

se nebudou moct např. z důvodu onemocnění vzdělávání účastnit.  

 

1.3 Školní vzdělávací program a distanční způsob vyučování 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

Je nutné přihlížet ke konkrétní situaci dítěte a také školy. 

Při distanční formě výuky není nutné splnit veškeré požadavky RVP či ŠVP, neboť je zřejmé,                

že nelze klást rovnítko mezi vzdělávání s osobní přítomností ve škole a vzdělávání distančním 

způsobem, a to i s ohledem na různé podmínky jednotlivých dětí a škol.  
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2. Pravidla pro vzdělávání na dálku – distanční vzdělávání 

2.1 § V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření 

vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle 

zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena: 

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které                            

je předškolní vzdělávání povinné,  

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.  

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte 

(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 

  

2.2 Omlouvání absencí zákonnými zástupci dětí, kteří mají povinnou předškolní docházku 

V případě nemoci, či jiných  důvodu, kvůli kterým se děti nemohou účastnit distančního 

vzdělávání – zákonní zástupci zašlou omluvenku na email  info@mspohoda.cz s uvedením důvodu 

neúčasti dítěte na distančním vzdělávání. 

 

2.3 Plnění povinného předškolního vzdělávání dětmi zákonných zástupců pracujících                     

ve složkách IZS a dalších vybraných profesí 

Děti, jejichž zákonní zástupci pracují ve složkách IZS a dalších vybraných profesí na základě 

aktuálních rozhodnutí hejtmana LK mají možnost vzdělávání v určené mateřské škole. Zákonní 

zástupci o  plnění povinného předškolního vzdělávání svého dítěte v určené MŠ podají tuto 

informaci ředitelce MŠ písemně – emailem   info@mspohoda.cz  

 

2.4 Stravování dětí s povinnou předškolní docházkou  

Školní jídelna Mateřské školy zajišťuje stravování dle aktuálních pravidel pro dané krizové 

opatření. Zákonní zástupci jsou o těchto pravidlech informování prostřednictvím webových 

stránek mateřské školy www.mspohoda.cz . 

  

2.5 Organizace, metody a formy vzdělávání distančním způsobem  

Distanční vzdělávání probíhá formou on-line či off-line aktivit. Škola vždy přizpůsobí distanční 

výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým 

možnostem školy.  

 

2.5.1 Zadání aktivit 

Na každý týden, kdy je MŠ, nebo třída uzavřena, obdrží zákonní zástupci dětí podklady                               

k distančnímu vzdělávání na své emaily a to vždy v pátek na následující týden. Děti pracují                      

se svými rodiči na zadaných úkolech v konkrétním týdnu v jimi zvoleném čase vlastním tempem. 

Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, 

hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací 

aktivity dítěte dokládá. Po ukončení distančního vzdělávání zákonný zástupce dodá toto portfolio 

pro účely vyhodnocení individuálních vzdělávacích pokroků dítěte do mateřské školy. 

 Naše mateřská škola zajišťuje distanční vzdělávání i pro děti, pro které předškolní 

vzdělávání povinné není a plnění zadání a nabídky rozvojových aktivit pro děti je zcela 

dobrovolné. 

  

2.5.2 Individuální podpora 
Pedagogové jednotlivých tříd, jsou zákonným zástupcům k dispozici každý všední den od 8:00 do 

14:00 prostřednictvím telefonického hovoru, on-line chatu (WhatsApp) či e-mailové komunikace. 

V případě, že pedagogové řeší v tomto čase další pracovní povinnosti, zákonní zástupci informují 

pedagoga o  potřebě komunikace SMS zprávou. Pedagog bude reagovat, jak nejdříve to bude 

možné. 
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2.5.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Těmto dětem jsou poskytovány individualizované učební materiály a podklady, konzultace                      

a podpora na dálku našimi speciálními pedagogy.  

  

2.5.4 Postup při absenci technického vybavení  
(přístup k internetu, možnost tisku pracovních listů, apod.)   

Zákonní zástupci dětí plnících povinnou předškolní docházku, kteří nemají potřebné vybavení  

informují o této skutečnosti ředitelku MŠ, která prostřednictvím pedagogů, zajistí předání 

podkladů či jiný způsob plnění zadání vzdělávání zákonným zástupcům.  

 

2.5.5 Hodnocení distančního vzdělávání 

Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, 

hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací 

aktivity dítěte dokládá. Po ukončení distančního vzdělávání zákonný zástupce dodá toto portfolio 

pro účely vyhodnocení individuálních vzdělávacích pokroků dítěte do mateřské školy. 

 

 

                                                                                                           Mgr. Pavla Macháčková 

                                                                                                                 ředitelka MŠ 

  

Účinnost 1. 3. 2021 
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Dodatek ke školnímu řádu č. 2  

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 

Směrnici č. 2   č.j. 2.1/2021/ OŘ   Sp.zn 1.2 / Sk.zn. A5  Účinnost 1. 9. 2021 

 

 

1. Právní východiska 

 

 § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 

             kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,  

 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.1 Zaměření podpory 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu 

učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk 

na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti 

se ocitají ve znevýhodněné pozici. MŠ věnuje zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s 

nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného 

nástupu do mateřské školy, uzpůsobení didaktických postupů a cílené podpory v osvojování 

českého jazyka pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

 

1.2 Zvláštní právní úprava 

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání. V takovém případě 

zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou 

přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. 

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do 

skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Pavla Macháčková 

                                                                                                                 ředitelka MŠ 

  

Účinnost 1. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 


