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ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY 
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Školní řád Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5  byl stanoven v souladu s ustanovením § 30  
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  jiném 
vzdělávání /školský zákon/ , v platném znění. Upravuje organizaci školy, její provoz, práva a 
povinnosti  jejich zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí a je pro ně závazný. 
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I. Práva a povinnosti 
Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci školy a rodiny 

Dítě má právo: 
____________ 

- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a 
  dovedností 

- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi 

- na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví 

- užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství 

- na zvláštní péči a výchovu v případě postižení 

-  v MŠ se může kdykoliv napít, jít na toaletu, do jídla není nuceno, dítě je vždy  
   vyslechnuto, může si odpočinout, volit si hru, hru dokončit 

- na  získávání vhodných a dětem přiměřených informací 

-  na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy 

Povinnosti dítěte: 
_______________ 

- respektovat pravidla vzájemného soužití v mateřské škole 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy: 
________________________________________ 



Pedagog přispívá svou činností k naplňování výše uvedených práv dítěte. Má právo na 
zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, kde vykonává svoji práci. 
Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným 
a vhodným způsobem. 

Práva a povinnost zákonných zástupců rodičů: 
_______________________________________ 

- zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich 
osobního a rodinného života 

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou či ředitelkou školy 
- přispívat svými náměty či nápady k obohacení vzdělávacího programu školy 
- projevit připomínky k provozu školy učitelce, ředitelce 
- účastnit se akcí pořádaných školou 

Povinnosti zákonných zástupců 
1,. Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni: 
a) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo 
vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné plné papuče s 
protiskluzovou podrážkou), 
b) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, 
c) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez 
známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití 
tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole, 
d) při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga, popřípadě jiného zaměstnance školy zkontrolovat 
zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.). Informovat bez 
zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického 
pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy i o úrazu dítěte, který se stal po převzetí 
dítěte od pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy v objektu školy 
(šatna, školní zahrada apod.); na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán 
zřetel! 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání 
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 
1.. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho 
převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi, popřípadě jinému zaměstnance školy ve 
třídě MŠ. 
2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického 
pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské 
školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní 



zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují 
v mateřské škole déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy. 
3.V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v 
mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody 
apod.), bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho 
předávání po ukončení vzdělávání. 
4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci 
dítěte předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi, případně ředitelce mateřské 
školy. 
5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický 
pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy 
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 
b) informuje telefonicky ředitelku školy, 
c) obrátí se na Policii ČR.  

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 
1.. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a 
filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném 
předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při 
předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, písemným 
upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně či na webových stránkách. 
2. V případě, že součástí akcí. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola 
souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci. 

Ukončení docházky do MŠ  /viz.školský zákon, § 35/ : 

    -    pokud dítě nedochází bez omluvy nejméně 14 dní, může ředitelka po předchozím    
          písemném upozornění zákonných zástupců ukončit docházku 

- ředitelka může ukončit docházku dítěte v případě, kdy zákonný zástupce dítěte 
závažným  způsobem narušuje provoz MŠ 

- k ukončení docházky může dojít také na doporučení dětského lékaře nebo poradenského 
zařízení 

- pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za 
stravování ve stanoveném termínu / § 123 / a nedohodne si s ředitelkou jiný termín 
úhrady 

Omlouvání dětí na třídách  : 

- telefonicky nebo SMS na č. 723330582, 581210524 



- osobně 
- e-mailem mslesetin@centrum.cz  - pouze v případě delšího časového úseku  

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a 
způsobu informování o jejich zdravotním stavu 
1. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný 
zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy 
o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při 
vzdělávání. 
2. Zákonní zástupci dítěte bez zbytečného odkladu informují mateřskou školu o každé změně 
zdravotní způsobilosti dítěte, o zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které 
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 
3.Odhlašování stravování  : v pondělí je možno odhlásit dítě uvedeným způsobem do 8 hodin, 
v dalších dnech pak do 12.15. Pokud dojde ke změně později než v uvedenou dobu, strava již 
nejde odhlásit a zákonný zástupce si přijde v 11.00 hodin stravu vyzvednout do vlastního 
jídlonosiče. Totéž se týká i přihlašování dítěte. 

II. Organizace dne 

Scházení dětí  :                 6.15 třída Kuřátka 
                                 od      7.15 /7.30/ otevřeny všechny třídy 

Zákonný zástupce nebo pověřená osoba předá dítě učitelkám,které vykonávají dohled nad 
dětmi až do doby předání zpět. 
Do mateřské školy děti nepřicházejí samy. 

Rozcházení dětí  :  dle stanovené pracovní doby jednotlivých učitelek 
                               děti jsou vydávány pouze zákonným zástupcům nebo jimi pověřenými  
                               osobami – dítě může být předáno i osobě mladší 18 let pouze na základě 
                               písemného vyjádření zák.zástupců. Pedagogický pracovník musí posoudit 
                               adekvátnost požadavku, vzhledem k bezpečnosti dětí. 



Uzavírání budovy  : z bezpečnostních důvodů je škola celý den uzamčena, vstup je umožněn    
na základě zazvonění na příslušnou místnost . 
Mateřská škola bývá obvykle uzavřena v době vánočních a letních prázdnin. V době letních 
prázdnin mají zák.zástupci možnost přihlásit své dítě do náhradní školky, je nutno dodržet 
termín přihlášení, se kterým jsou včas seznámeni na nástěnce.  

Třídy  :         KUŘÁTKA      děti 2-4leté 

                      BERUŠKY       děti 4-5leté 

                     SLUNÍČKA      děti 5-7leté 

Ve třídě Kuřátka pracují dvě učitelky, ve třídě Berušky jedna učitelka společně s ředitelkou 
a ve třídě Sluníčka dvě učitelky 

III. Vzdělávání dětí  

Mateřská škola neposkytuje žádný stupeň vzdělání, je přípravou na celoživotní vzdělávání. 
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Duhová Kulička, který byl vytvořen 
kolektivem pedagogů na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. 
Ředitelka školy projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se 
vzdělávací činnosti s celým pracovním kolektivem MŠ. 

Informace o dětech podávají pouze pedagogičtí pracovníci-při příchodu nebo odchodu dítěte 
z MŠ, při třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích průběžně a aktuálně s třídní 
učitelkou. 

IV. Ochrana zdraví dětí 



1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník, 
popřípadě jiný zaměstnanec školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené 
osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy předá 
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na 
základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
2.. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka 
mateřské školy počet pedagogických pracovníků, popřípadě jiných zaměstnanců školy tak, 
aby na jednoho pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy připadlo 
nejvýše 20 dětí z běžných tříd. 
3.. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo 
při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění 
bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy. 
4.. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské 
školy počet pedagogických pracovníků, popřípadě jiných zaměstnanců školy tak, aby byla 
zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 
5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní 
legislativa. 
6. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, popřípadě 
jiný zaměstnanec školy, 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 potvrzení od ošetřujícího 
lékaře. 
7.. Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného 
(např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), může pedagogický 
pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy. 
8.. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená 
teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím 
pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagogického pracovníka, popřípadě 
jiného zaměstnance školy dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě. 
9. Pedagogický pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy dětem nesmí podávat v době 
pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech 
(např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, 
doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat. 
10.. V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí 
směrnicí k zajištění BOZ dětí, která je součástí školního řádu. 
11. Postup při úrazu dítěte 
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě, na 
zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu 
pedagogickému pracovníkovi, popřípadě jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto: 

- Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 
- Informovat ředitelku školy. 
- Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři. 
- Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte. 
- Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. 



Postup při podávání léků, kapek, mastí, čípků (dále jen medikace) apod., popř. jiném 
zdravotním výkonu dětem 
V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké 
medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto: 
- zákonný zástupce předloží ředitelce školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. 
provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u ředitelky školy).  
- ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb. 

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 seznamovány s nebezpečím drogové 
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického 
hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována 
pozitiva zdravého životního stylu. 
2. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření 
příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, 
popřípadě jinými zaměstnanci školy a mezi pedagogickými pracovníky, popřípadě jinými 
zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí. 

Další bezpečnostní opatření 
1, Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření a  
používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů. 
2, V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu 
určena. 

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových 
stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy. 
Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem mateřské 
školy. 

V. Stravování dětí  a úplata za předškolní vzdělávání 

Dětem v MŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování, po dobu 
jejich pobytu v MŠ za úplatu. 
Dítě, které je přítomno v době podávání jídla, se stravuje vždy. 
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vchodu do budovy a na webových stránkách školy. 
Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna v průběhu školního roku. 
Pokud dítě trpí alergií na některou z potravin, je nutno oznámit tuto skutečnost učitelce – po 
dohodě s vedoucí ŠJ je možnost úpravy jídel. 



Pitný režim 
Dětem je po celý den umožněn volný příjem tekutin nejen v budově, ale i na školní zahradě. 
V případě delšího pobytu dětí mimo objekt školy si děti pití nesou s sebou. 

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí MŠ a je vybírána společně s platbou za 
stravné. 

VI. Zacházení s majetkem školy 

Děti jsou pravidelně poučovány o šetrném zacházení s hračkami, pomůckami a dalším 
svěřeným materiálem. 

VII. Zájmová činnost dětí 

Děti se mohou účastnit zájmové činnosti, která probíhá v rámci běžné výchovné činnosti 
v mateřské škole. 
Nabídka se odvíjí od zájmu zákonných zástupců a dle možností školy. 

Závěrečná ustanovení 

 Aktualizace školního řádu byla provedena 30.srpna 2016 a následně schválena pedagogickou 
radou dne 30.8.2016. 



 Školní řád nabývá platnosti dnem 1.9.2016  do doby následující aktualizace a je závazný pro 
všechny zaměstnance mateřské školy i rodičovskou veřejnost.  

V Přerově dne 31.8.2018                                                                             Zdeňka Studená  
   

   

                                  


