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1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání 
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 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 základní 

školy a 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. 
 
3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 
3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

dětí, 
c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání dětí, 
d) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, 
e) přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.  

 
4. Základní povinnosti dětí 
4. Povinnosti dětí 

a) dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, 
b) dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, 
c) dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami, 
d) dodržovat bezpečnostní zásady během celého pobytu v MŠ. 

 
5. Základní povinnosti zákonných zástupců 
5.1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni  

a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), 

b) zajistit, aby jeho dítě plnilo povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech, v rozsahu minimálně 4 hodin denně, a to od 8:00 do 12:00 hodin, 

c) dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy, respektovat stanovenou denní délku 
provozu mateřské školy, 

d) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně 
a čistě upraveno,  



4 
 

e) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 
se vzdělávání dítěte, 

f) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, 

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

i) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné, 
j) během školních akcí pořádaných po provozní době MŠ za bezpečnost svých dětí zodpovídají 

zákonní zástupci (tvořivá odpoledne, besídky apod.), 
k) Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, 

aby se zamezilo dalšímu šíření. Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost 
informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. 
Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě (nástěnky v šatně 
MŠ, webové stránky). 

l) vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předat dítě přímo 
učitelce, dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě školy ponecháno samotné bez 
dozoru, 

m) po převzetí dítěte je zákonný zástupce povinen neprodleně opustit areál mateřské školy, škola se 
zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě, 

n) uvést telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte, 
o) zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým způsobem je 

upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte. 
 
6. Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců 
6.1 Pedagogičtí pracovníci mají 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. 
6.2 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni 

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 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 dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním. 
 

7. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
a) Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet 

ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. 
b) Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření 

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni zaměstnanci 
školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel 
slušné a zdvořilé komunikace.  

c) Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.  
d) Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o 

dítěti (zdravotní způsobilost, apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí Nařízením 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

e) Učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně 
souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních 
opatření. 

 
II. UPŘESNÉNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
8. Zápis do mateřské školy 
8.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 

16. května. Probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a je oznámen na www.drbnik.cz, webových 
stránkách zřizovatele, vývěsce u základní školy, oznamovacími plakáty u mateřské školy. Děti mohou 
být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita MŠ. 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. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 
let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. (§ 34 odst. 1zákona 561/2004).  
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 zákona 561/2004). 

8.2 Dokumentace potřebná k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
a) Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
b) Potvrzení od lékaře o tom, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (na přihlášce nebo EL). 
c) Rozhodnutí o přijetí dítěte vyhotovené ředitelkou základní školy a mateřské školy v souladu se 

zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon. 
d) Dohoda o docházce mezi zákonným zástupcem a organizací. 
e) Evidenční list dítěte. 
f) Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ. 
g) Kopie Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydané ředitelem ZŠ, kde bylo dítě u zápisu.  

 
8.3 Kritéria (pořadí) pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 
má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci). 
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem 

trvalého pobytu v obci Drnholec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Drnholec nebo 
oprávněným pobytem v ČR déle jak 90 dní. 

2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. daného roku dovrší věk 4 let a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v 
případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec nebo oprávněným pobytem v ČR déle jak 90 dní. 

3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. daného roku dovrší věk 3 let a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v 
případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec nebo oprávněným pobytem v ČR déle jak 90 dní. 

4. Děti z jiných spádových oblastí a děti, které nesplňují jeden z bodů 1-3. Všechny děti jsou seřazeny 
podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu 
dětí stanovených § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Na základě § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. 
rozhoduje o přijetí dítěte mladšího 3 let ředitelka školy. 

 
9. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy (do 30 dnů od podání žádosti) 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. 
 
10. Ukončení předškolního vzdělávání  
10.1  Ředitelka základní školy a 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, 

http://www.drbnik.cz/
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b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 
c) ukončení doporučí 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. 
 
III. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM CIZINCŮ 
 
11. Vzdělávání cizinců 
11.1 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. 
11.2 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. 

 
IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŠKÉ ŠKOLY 
 
12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  
12.1 Mateřská škola organizuje vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let nejdříve však pro 

děti od dvou let. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 
od 6.15 do 16. 15 hodin. 

12.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka základní školy a mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 
stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí 
mateřská škola 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 základní a 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 (rámcového) programu probíhá 
v základním denním režimu: 

 
Mateřská škola na ulici Hrušovanská 
 

1. TŘ. 6.15-9.30  
2. TŘ. 6.15-10.00 
  

• scházení dětí od 6.15 hod. do 8.30 hod. 

• 6.15- všechny děti se schází ve třídě v přízemí, od 7.15 se rozcházejí do svých tříd 

• volné hry - námětové, didaktické, konstruktivní, pohybové a hudebně pohybové a 
činnosti v centrech aktivit 

• částečně řízené činnosti dle tématu 

• řízená činnost: 
– kruh (komunitní, diskusní, reflexní, výukový): po ukončení ranních her a činností mají 

děti možnost zhodnotit a prezentovat svoji činnost před skupinou dětí, tato část je 
důležitým prvkem sebereflexe, u dětí se rozvíjí slovní zásoba a kultivují se sociální vztahy, 
učitelka je vždy v pozadí, společně doplňujeme téma, určujeme si den v týdnu, počasí, 
roční období, zpíváme písničky, povídáme si apod. 

• individuální práce s dětmi dle závěrů individuálních plánů 

• logopedická prevence 

• pohybové chvilky (cviky na správné držení těla, hudebně pohybové hry, osvojování 
pohybových dovedností, rozvíjení tělesné zdatnosti) 

1. TŘ. 8.30-9.00 
2. TŘ. 9.00-9.30 

• dopolední svačina 

1. TŘ. 9.30-11.30 
2. TŘ. 10.00-12.00 

pobyt venku 
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• pobyt venku umožňuje poznávat okolí, slouží k pohybovým aktivitám, poznávaní 
přírody, vycházky bývají spojené s tématem týdne 

• za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu 
venku je nepříznivé počasí (silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -
10 °C a při vysokých teplotách trávíme pobyt venku ve stínu). 

1. TŘ. 11.30-12.00 
2. TŘ. 12.00- 12.30 

• příprava na oběd 

• oběd 

1. TŘ. 12.00-12.15 
2. TŘ. 12.30-12.45 

• vyzvednutí dětí odcházejících po obědě 

1. TŘ. 12.00-14.15 
2. TŘ. 12.30-14.35 

• příprava na odpočinek, poslech pohádky, individuální odpočinek 

• kdo nemá potřebu odpočívat, může po 30 minutách vstávat a vybrat si klidnou hru, aby 
nerušil děti, které usnuly + individuální činnosti 

1. TŘ. 14.15-14.35 
2. TŘ. 14.35-15.00 

• odpolední svačina 

1. TŘ. 14.35-16.15 
2. TŘ. 15.00-16.15 

• spontánní hry 

• činnosti řízené 

• v případě pěkného počasí pobyt venku 

• odchod dětí domů 

 
Mateřská škola na ulici Svatoplukova 
 

6.15-10.00 

 

 

• scházení dětí od 6.15 hod. do 8.00 hod. 

• volné hry - námětové, didaktické, konstruktivní, pohybové a hudebně pohybové a činnosti v 
centrech aktivit 

• částečně řízené činnosti dle tématu 

• řízená činnost: 
– kruh (komunitní, diskusní, reflexní, výukový): po ukončení ranních her a činností mají děti 

možnost zhodnotit a prezentovat svoji činnost před skupinou dětí, tato část je důležitým 
prvkem sebereflexe, u dětí se rozvíjí slovní zásoba a kultivují se sociální vztahy, učitelka je 
vždy v pozadí, společně doplňujeme téma, určujeme si den v týdnu, počasí, roční období, 
zpíváme písničky, povídáme si… 

• individuální práce s dětmi dle závěrů individuálních plánů 

• logopedická prevence 

• pohybové chvilky (cviky na správné držení těla, hudebně pohybové hry, osvojování 
pohybových dovedností, rozvíjení tělesné zdatnosti) 

9.00-9.30 • dopolední svačina 

10.00-12.00 pobyt venku 

• pobyt venku umožňuje poznávat okolí, slouží k pohybovým aktivitám, poznávaní přírody, 
vycházky bývají spojené s tématem týdne 

• za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku 
je nepříznivé počasí (silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 °C a při 
vysokých teplotách trávíme pobyt venku ve stínu). 

12.00-12.30 • příprava na oběd 

• oběd 

12.30-12.45 • vyzvednutí dětí odcházejících po obědě 

12.30-14.30 • příprava na odpočinek, poslech pohádky, individuální odpočinek 

• kdo nemá potřebu odpočívat, může po 30 minutách vstávat a vybrat si klidnou hru, aby 
nerušil děti, které usnuly + individuální činnosti 

14.30-15.00 • postupná odpolední svačina 

14.45-16.15 • spontánní hry 

• činnosti řízené 
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• v případě pěkného počasí pobyt venku 

• odchod dětí domů 

 
13. Docházka a způsob vzdělávání 
13.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci 

dítěte dny délku jeho pobytu v mateřské škole. 
13.2 Je-li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v 

pracovních dnech, začíná docházka nejpozději v 8.00 hod. a končí nejdříve v 12.00 hodin.  
Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné. 

 
14. Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání 

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 povinné 
školní docházky dle § 38a školského zákona, 

d) vzdělávání distančním způsobem, které se realizuje, pokud není možná osobní přítomnost 
většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z důvodu krizového opatření, nařízení 
mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény.  

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. 

 
14.1 Individuální vzdělávání 

a) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných 
případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou 
část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před 
počátkem školního roku ředitelce základní školy a mateřské školy. V průběhu školního roku lze plnit 
povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o 
individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce základní školy a mateřské školy, kam bylo dítě 
přijato k předškolnímu vzdělávání. 

b) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

• jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu 
dítěte, 

• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

• důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 
c) Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž 

má být dítě vzděláváno a mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a 
dovednosti) v doporučených oblastech. Ověření proběhne první pondělí v měsíci listopadu. Zákonný 
zástupce se musí ve stanoveném termínu s dítětem k ověření znalostí dostavit. Pokud se tak nestane 
v tento daný termín ani v termín náhradní, tj. druhé pondělí v listopadu, je ředitelka školy oprávněna 
v rámci správního řízení ukončit individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak musí neprodleně zahájit 
pravidelnou denní docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno a to i v případě, že se rodič odvolá. 
Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky školy ukončeno, není již možné dítě opětovně 
individuálně vzdělávat. 

d) Způsob ověřování znalostí individuálně vzdělávaného dítěte: zákonný zástupce s sebou přinese 
portfolio dítěte (doklady o tom, jak s dítětem pracuje - např. pracovní listy, fotografie, výrobky apod.), 
dítě stráví s ostatními dětmi a třídní učitelkou celé dopoledne v mateřské škole a při hře, rozhovoru a 
ostatních činnostech (spontánních i řízených) proběhne ověření jeho znalostí a dovedností. 

e) Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek), hradí 
zákonný zástupce dítěte. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému 
vzdělávání potřebuje podpůrné opatření, spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky 
doporučuje školské poradenské zařízení), hradí pořízení těchto pomůcek stát. 

f) Dítě individuálně vzdělávané nemá nárok účastnit se akcí pořádané mateřskou školou. 
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14.2 Distanční vzdělávání 
a) Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z 

důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina třídy předškolních dětí. 
b) Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, střevní viróze, 

dlouhodobé nemoci nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. 
c) Distanční vzdělávání je povinné pouze pro děti v posledním roce docházky do mateřské školy. 
d) Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z distančního 

vzdělávání musí omluvit. 
e) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Způsob poskytování 
vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte. 

 
15. Způsob omlouvání dětí 
15.1 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den 

jeho nepřítomnosti, písemně formou sms, nebo osobně. Jedná-li se o povinné předškolní vzdělávání, 
po návratu dítěte do mateřské školy zákonný zástupce omluví dítě písemně v docházkovém sešitě 
s uvedením důvodů absence a počtu nepřítomných dní.  

15.2 Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte s povinným předškolním vzděláváním v mateřské škole 
přesáhne dobu 3 pracovních dnů, podá zákonný zástupce v dostatečném předstihu písemnou žádost 
o uvolnění ze vzdělávání ředitelce základní školy a mateřské školy. V písemném oznámení bude uveden 
důvod a předpokládaná doba nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. 

15.3 V případě, že neomluvená absence u dětí povinné předškolní docházky překročí 25 hodin, bude tato 
skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru. 

 
16. Přebírání/ předávání dětí  
16.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské 

školy. 
16.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené 

mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. 
16.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 

vzdělávání v mateřské škole.  
16.4 Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá 

s dítětem v mateřské škole a jedná: 
a) pokusí se zákonné zástupce nebo 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. 

 
V. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Viz.  „Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání“ 
 
VI. ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ 
Viz. „Směrnice Úplata za stravování“ 
 
VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 
17. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
17.1 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. Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého 
dohledu a podmínky předcházení vzniku úrazu a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.  

17.2 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 zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého 

stupně nebo děti mladší 3 let. 
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17.3 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při 
pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel základní školy a 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. 

17.4 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 hlavního vchodu i všech únikových východů. Vstup osob je kontrolován zvonkem 
s kamerou. 

17.5 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání 
nepovolených elektrických spotřebičů. 

17.6 Zákonný zástupce je odpovědný za to, že dítě předává učitelce zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční 
onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole; podají zprávu i v případě 
výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (např. žloutenka, mononukleóza, salmonelóza apod.), ale i 
při výskytu vší. 

a) Za akutní infekční onemocnění se považuje: 
- virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu), a to i bez zvýšené tělesné 

teploty, 
- bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu), a to i bez 

zvýšené tělesné teploty, 
- intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte), a to i bez zvýšené tělesné 

teploty,  
- onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom 

ruka-noha-ústa, spála, impetigo, 
- průjem a zvracení, a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací; mateřská škola nemůže 

dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou 
stravu, ji nepřijme, 

- zánět spojivek, 
- zvýšená tělesná teplota nebo horečka. 

b) Za parazitní onemocnění se považuje: 
- pedikulóza (veš dětská), dítě může mateřská škola přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy 

bez živých vší a hnid, 
- roup dětský, 
- svrab.  

17.7 Objeví-li se u dítěte příznaky onemocnění během pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti 
břicha, průjem, kašel apod.), je zákonný zástupce dítěte telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí 
dítěte a zajištění další péče. 

17.8 Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie (alergická rýma, kašel, astma apod.), je nutné 
mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické 
potíže. 

 
18. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi 
18.1 Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 

• děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech 

• skupina je zpravidla doprovázena dvěma zaměstnanci mateřské školy, z nichž jeden je na začátku 
skupiny a druhý na jejím konci 

• skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky 

• vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky 
jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a doprovod je přesvědčen o bezpečnosti 
přechodu skupiny 

• při přecházení vozovky používá v případě potřeby doprovod zastavovací terč 

• při pobytu mimo MŠ je nejméně první a poslední dvojice dětí opatřena ochrannými reflexními vestami. 
 
18.2 Rozdělávání ohně je umožněno za podmínek: 

• pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, 
lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí 
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• jen na místech určených pro rozdělávání ohně 

• za přítomnosti člena hasičského sboru nebo zaměstnance mateřské školy zaškoleného v protipožární 
ochraně při otevřeném ohni 

• v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného 
ohně 

• dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá 
i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál 

• po ukončení akce dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně. 
 
18.3 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 zaměstnanci mateřské 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. 
 

18.4 Pracovní a výtvarné činnosti  

• při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které 
by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji 
výhradně pod dohledem pedagogických pracovníků školy, používají se dětské nůžky s kulatou špičkou. 

 
19. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí  

• Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti 
již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou 
proto děti nenásilnou formou, 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 
násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

• V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy 
monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující 
vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci 
školských poradenských zařízeních.  

• Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. Důležitým 
prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi 
dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí. 

• Minimální preventivní program je samostatně v mateřské škole podrobně zpracován a přístupný na 
nástěnce v šatnách MŠ. 

 
20. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole 
20.1 V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně 

požádat ředitelku základní školy a mateřské školy a doložit potřebnost zprávou od lékaře (viz Formulář 
žádosti o podávání léků, formulář o podávání léků). Pokud ředitelka školy žádost rodiče o podávání 
léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám. 

 
VIII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
21.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti 

zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly 
ostatní majetek mateřské školy. 

21.2  V případě úmyslného poškození majetku mateřské školy ze strany dítěte, zajistí jeho zákonný zástupce 
opravu nebo finanční náhradu. 

21.3 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená. 
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IX. INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPŮ DĚTÍ O PRŮBĚHU JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ A DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDCÍCH 
22.1 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 nástěnce v šatnách mateřské školy. 

22.2 Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména 
individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na individuálních schůzkách s učitelkami, 
které jsou realizovány dvakrát ročně, u nejmladších dětí jednou ročně nebo dle potřeby. 

22.3 Ředitelka základní školy a mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili 
k individuální konzultaci týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. 

22.4 Individuální schůzky s rodiči  
22.5 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, plavání, divadelní a jiná 

představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné 
zástupce dětí prostřednictvím písemným upozorněním umístěným na nástěnce v šatně jednotlivých 
tříd a na webových stránkách školy. 

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
23.1 Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2021 a platí do 

odvolání. 
23.2 Školní řád je zveřejněn na přístupném místě na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd v MŠ, na 

webových stránkách mateřské školy (záložka MŠ na drbnik.cz) a prokazatelným způsobem jsou s ním 
seznámeni všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu jsou 
seznámeny děti, forma seznámení odpovídá věku a rozumovým schopnostem dětí.  

23.3 Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou 
formou a podléhají projednání na pedagogické radě, schválení ředitelky školy a jsou s nimi seznámeni 
všichni zaměstnanci mateřské školy a zákonní zástupci dětí.  

 

Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy č. 1 byl schválen školskou radou dne 31. 8. 2022, č. j.: ZŠD-347/2022. 
Školní řád se zapracovaným dodatkem č. 1 nabývá účinnosti od 1. 9. 2022. 

 
 
 
 
 
V Drnholci 1. 9. 2022                                                                     
 
 
 
 
Iveta Zelenáková Žaludková       Mgr. Hana Vlková 
zástupkyně ředitelky pro MŠ            ředitelka školy 
                                                                                                                       
                             


