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Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ředitel ZŠ a MŠ Volenice, okres Strakonice v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve změně 
pozdějších předpisů, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, 
jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy.

Článek 2
                 
PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH 
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH 
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Předškolní vzdělávání

. (1) Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,podílí se na jeho 

zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 
základních životních hodnot a mezilidských vztahů.Předškolní vzdělávání vytváří základní 
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat 
nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciální pedagogickou 
péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

. (2) Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP PV 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 ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb. , a vyhlášky č.43/2006 
Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.         

. (3) Předškolní vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle ŠVP PV s názvem „ Rok na 

naší vesnici“, který je zpracován v souladu s RVP PV. Upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah 
vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. ŠVP PV vydává ředitel 
školy a je zveřejněn na přístupném místě MŠ.
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. (4) Třídy mateřské školy si vytvářejí třídní vzdělávací programy, které vycházejí ze ŠVP PV.

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

. (1) Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí podle školského zákona § 21 
školský zákon v platném znění. Zákonní zástupci se mohou domluvit osobně nebo telefonicky s 
ředitelem nebo pedagogickým pracovníkem školy na individuálním pohovoru.

. (2) Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných 

záležitostí vzdělávání dítěte.

. (3) Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy. 

Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování a souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem.

. (4) Zákonní zástupci dítěte jsou povinni na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit 

projednávání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.

. (5) Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.

. (6) Zákonní zástupci dětí jsou povinni oznamovat škole údaje ( jméno a příjmení dítěte, rodné 

číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo 
trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonní číslo) a další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

. (7) Zákonní zástupci dětí jsou povinni uhradit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní 

vzdělávání a stravování.

. (8) Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví.

Práva a povinnosti dětí

. (1) Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu § 33 zákona č.561/2004 Sb., 

školský zákon v platném znění.

. (2) Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými 

zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně v platném znění.

. (3) Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a 

Úmluva o právech dítěte

Dítě má právo: 
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 aby mu byla společností poskytována ochrana - potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky 
zranit

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo 
na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým ze svých rodičů, pokud
by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají 
rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...)

 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 
( právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní
lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, 
právo hrát si, právo na soukromí,...)

 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (ovlivňovat rozhodnutí, 
co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, 
jednat a žít vlastním způsobem,...).

.(4) Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

.(5) Dítě má povinnost zacházet s nábytkem, zařízením a hračkami MŠ ohleduplně tak, aby 

nedocházelo k jejich poškození nebo zničení.

.(6) Dítě má povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti, ohleduplnosti, společenského chování a 

hygienických návyků.

Vzájemné vztahy zákonných zástupců při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s 
jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci

. (1) Zákonní zástupci se řídí školním řádem mateřské školy.

. (2) Zákonní zástupci dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a 
vzájemné ohleduplnosti.

. (3) Pedagogičtí pracovníci usilují o vytváření partnerských vztahů mezi mateřskou školou a 

rodiči. Vedou s rodiči průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.

. (4) Pedagogičtí pracovníci umožňují rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho 

hodnocení.

. (5) Pedagogičtí pracovníci rozhodují o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy.

. (6) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a 

dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. 

Ochrana osobnosti v mateřské škole ve smyslu směrnice 95/46 ES-GDPR
Všichni pracovníci mateřské školy musí ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat 
mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaj zaměstnanců školy, citlivé osobní 

4



údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli 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.

Článek 3

PROVOZ
Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

. (1) Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte a dalšími fyzickými a právnickými 

osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení 
vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

. (2) Mateřská škola je s celodenním provozem, poskytuje dětem vzdělávání denně od 6:15-16: 

hodin.

. (3) Mateřská škola je organizačně členěná na třídy, má dvě třídy s celodenním provozem.

. (4) V mateřské škole jsou třídy heterogenní ( děti zařazené z různých ročníků).

. (5) Každá třída má svůj denní řád.

Denní řád – I. Třída, II. Třída

. 06.15 – 08.00 – volné spontánní zájmové aktivity dětí, pohybové aktivity dětí, řízené aktivity 
individuální, skupinové a kolektivní, grafomotorika

. 08.00 – 08.15 – ranní cvičení

. 08.15 – 08.45 – osobní hygiena, dopolední svačina, pitný režim je zajištěn po celý den, hygiena 
čištění zubů

. 08.45 – 09.15 – řízená činnost 

 Didakticky zacílené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, 
rozumový a tělesný rozvoj

 Řízená spontánní hra
 Pohybové hry

. 09.15 – 11.15 – Příprava na pobyt venku

 Pobyt venku
 Hry na školní zahradě
 Poznávací vycházky (v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje a pokračují 

řízenné činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách)

. 11.15 – 11.45 – osobní hygieny, oběd

. 11.45 – 12.00 – hygiena čištění zubů, příprava na spánek

5



. 12.00 – 14.00 – spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

. 14.00 – 14.45 – odpolední svačina, hygiena čištění zubů

. 14.45 – 16.00 – volné činnosti a aktivity dětí, pohybové aktivity, dokončování prací z dopolední 
činnosti, v případě pěkného počasí pobyt dětí na školní zahradě

. (6) Denní řád může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP PV, v případě výletů, 

divadelních představení, akcí školy, apod.

. (7) Budova mateřské školy je z bezpečnostních důvodů celý den uzavřena.Rodiče jsou seznámeni 

s bezpečnostním opatřením mateřské školy. Jsou povinni při vstupu a odchodu do MŠ vždy zavřít 
dveře a nepouštět žádnou cizí osobu.

.(8) od 14.30 hodin se třídy spojují

. (9) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

. (10) Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací 

činností mateřské školy.

Přijímání dětí do mateřské školy

. (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31.8.2020 (§ 34 odst.1).

. (2) Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání 

žádostí o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v 
místě obvyklým ( budova MŠ, webové stránky ZŠ a zřizovatele)

. (3) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky a děti s povolenou odloženou školní docházkou.

. (4) Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitel dodržuje podmínky stanovené zvláštním

právním předpisem - § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
předpisů.

. (5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti a dorost.

. (6) Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo  stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání.

. (6) Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního 
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pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

. (7) Ředitel školy stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých 

bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte v případech, kdy počet žádostí o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

. (8) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

. (9) Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 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) Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, 

dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Pokud 
zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět 
projednat s ředitelem školy.

. (11) Mateřská škola má adaptační režim. Zákonní zástupci mají možnost přijít s dítětem do 

mateřské školy v době ranních a odpoledních her nebo při pobytu venku. Vše po domluvě s 
ředitelem školy, případně s pedagogickým pracovníkem.

. (12) Cizinci ze třetích států mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno,

že za stejných podmínek jako občané ČR. Pod tímto pojmem „ cizinec ze třetího státu „ se rozumí 
osoba, která nemá občanství ČR, ani jiného členského státu EU, pobývá však oprávněně na území 
ČR. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být 
ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění nebo prováděcími právními 
předpisy.
Někteří cizinci ze třetích států však mohou takové oprávnění získat, např. Pokud je rodinným 
příslušníkem občana jiného členského státu EU, nebo má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo mu bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta v jiném členském státě EU a na území mu bylo uděleno povolení pobytu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
 přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 ost.

4 školského zákona) a dítěte s povolenou odloženou školní docházkou,
 děti zaměstnaných rodičů od dvou let věku dítěte s trvalým bydlištěm ve Volenicích a 

spádových obcí,
 děti občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území 

obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České 
republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona,

 opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce,
 sourozenci dětí umístěných v MŠ,
 zdravotní stav dítěte, povinné očkování ( Srov.ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona),
 mimo termín zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity,
 o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
 o přijetí dítěte rozhoduje datum narození – přednostně budou přijaty děti se starším datem 

narození
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Povinné předškolní vzdělávání

. (1) 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).

. ( 2) Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské 

škole,pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální 
vzdělávání dítěte ( § 34a odst.2).

. (3) Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní 

docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny 
denně.

. (4) Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 

prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte 
vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, vněmž je vzděláváno (§ 34a odst.3).

. (5) 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).

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

. (1) Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

. (2) Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

. (3) Zákonný zástupce je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode 

dne výzvy.

. (4) Oznámení nepřítomnosti je možno provést:

a) telefonicky (učitelka zapíše nepřítomnost dítěte na příslušný seznam),
b) osobně třídnímu učiteli

. (5) Každou nepřítomnost dítěte předškolního věku bude zákonný zástupce omlouvat na omluvný 

list MŠ, delší doba nepřítomnosti dítěte – potvrzení od lékaře.

. (6) Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence  nebo zvýšené 

omluvené absence informuje třídní učitel vedoucí učitelku MŠ a ta informuje ředitele školy, který 
poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

. (7) Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce 

pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující 
nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně - právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
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Přivádění, předávání a vyzvedávání dětí

. (1) Děti se přijímají v době od 06.15 hod do 08.00 hodin. Po předchozí dohodě s pedagogickým 

pracovníkem lze přivézt dítě v jiné době.

. (2) Děti do mateřské školy potřebují přezůvky (zakázané jsou pantofle), náhradní oblečení, 

pyžamo nebo noční košilku. Věci dítěte označí zákonní zástupci tak, aby nemohlo dojít k záměně a 
uloží je na předem určené místo. Další potřebné oblečení po dohodě s třídní učitelkou.

. (3) 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 učitelkám v jednotlivých třídách mateřské školy.

. (4) Pokud si zákonný zástupce dítěte nebo jimi pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené 

doby, příslušný pedagogický pracovník se pokusí telefonicky kontaktovat tuto osobu, informuje 
ředitele školy a poté se řídí postupem doporučeným MŠMT- obrátí se na Městský úřad Strakonice, 
který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, v platném znění 
povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 
283/1991 Sb., o Policii České Republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo se obrátit 
na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

. (5) Zákonní zástupci přebírají dítě po ukončení vzdělávání od pedagogického pracovníka 

mateřské školy.

Doba určená pro předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

Děti se přijímají v době od 6:15 hodin do 8:00 hod. Pozdější příchod lze domluvit na třídě s 
pedagogickými pracovnicemi, v tom případě si rodiče zazvoní na příslušnou třídu.

Po obědě si rodiče vyzvedávají dítě od 11:45 hodin do 12:30 hod. Ve třídě.

Odpoledne je možné vyzvedávat děti od 14:00 hodin v určené třídě nebo zahradě školy.

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před odpolední 
svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

Rodiče neponechávají dítě v prostorách školy nikdy samotné a respektují tyto pravidla:
 Děti nebudou do MŠ přebírány před zahájením provozu ( 06:15 hod.)
 Děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 Rodiče jsou povinni ráno předat dítě pedagogickému pracovníkovi na třídě, nelze nechávat 

děti samotné v prostorách MŠ

Délka pobytu dítěte v mateřské škole se řídí individuálními potřebami rodičů.

Omlouvání dětí

. (1) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v
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mateřské škole, oznámí tuto skutečnost, včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v 
dostatečném předstihu, telefonicky nebo osobně v mateřské škole.

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

vzdělávání v mateřské škole, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
mateřské škole a to včetně předpokládané době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení 
této nepředvídané nepřítomnosti je možné i telefonicky na číslo 383 394 118.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

. (1) Po dohodě se zřizovatelem je provoz mateřské školy v době letních prázdnin a na konci 

prosince přerušen ( délka přerušení provozu bude v zákonné lhůtě zákonným zástupcům 
oznámena).

. (2) Po dohodě se zřizovatelem je provoz v době letních, jarních a podzimních prázdnin omezen.

Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva 
měsíce předem.

. (3) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se sřizovatelem omezit nebo 

přerušit i v jiném období (např. epidemie virového onemocnění).

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve škole (distanční způsob vzdělávání)

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti 
povinné školní docházky.

Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění Covid – 19. Povinná výuka na dálku se má týkat
krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či 
krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moci přijít 
víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina 
takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze 
předškoláci s povinnou výukou.

Omlouvání dětí
U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo
písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu nejpozději
do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte má zákonný zástupce povinnost požádat
o uvolnění dítěte ze vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé 
nepřítomnosti dítěte, v žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, důvod uvolnění.

Forma distanční výuky
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám
dítěte (rodiny).
Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací
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nabídku (pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na 
zábavné i výukové aktivity s dětmi, básničky, stříhání, malování...).
Učitelky zpracují projekt vycházející z TVP - týdenní činnosti.
Pokud rodiče nemají email a další možnosti elektronické komunikace, mohou využít 
osobního předání ve školce po dohodě s třídní učitelkou.

Možné formy distanční výuky
Elektronicky - email
Osobně, telefonicky - zákonný zástupce si vyzvedne úkoly ve školce.

Materiály vyzvedávané a předávané
- úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům učitelky zpracují elektronicky, vytisknou, 
rozkopírují, rozešlou emailem nebo předají  rodičům osobně ve školce.
- učitelky připraví úkoly z několika oblastí
- rodiče předají vypracované pracovní listy se jménem dítěte v určený den na konci týdne učitelce, 
nebo zašlou zpět emailem
- učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu rodičům ( při předání v dalším týdnu).
         
Ukončení předškolního vzdělávání

. (1) Ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění 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 lékař a nebo školské poradentské zařízení,
- (d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za 
školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Stravování dětí

. (1) Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, 

způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla 
přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

. (2) Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2008 Sb., o školním stravování a platnými 

výživovými normami, stanovenými v příloze této vyhlášky.

. (3) Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno 

předcházející jídlo a jedno navazující, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

. (4) Přihlašování a odhlašování obědů se provádí telefonicky nebo osobně v MŠ nebo ŠJ.

. (5) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely považuje za pobyt ve 

škole. První den neodhlášeného oběda si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do vlastních 
nádob. Ostatní neodhlášené obědy propadají ( nelze vyzvednout).

. (6) Stravování má na starosti vedoucí školní jídelny, případné dotazy nebo připomínky je nutné 
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řešit s ředitelem školy.

. (7) Úplata za školní stravování je určena vyšší normativu – příloha č. 2 vyhlášky MŠMT č. 

107/2008 Sb., Zákonní zástupci dodržují při úplatě stravného podmínky stanovené ve směrnici o 
úhradě stravného.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

. (1) V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 

14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se stanovuje výše úplaty 
za předškolní vzdělávání v konkrétním školním roce a je upraveno směrnicí, kterou vydává ředitel 
školy. Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve
směrnici o úplatě v MŠ.

. (2) Úplatu za předškolní vzdělávání zaplatí zákonní zástupci dítěte každý měsíc hotově určenému 

pedagogickému pracovníkovi školy, stravné se platí u vedoucí školní jídelny.

Informace pro zákonné zástupce dítěte a od zákonných zástupců

. (1) Veškeré informace o dění v mateřské škole jsou zveřejňovány na nástěnkách v každé třídě a 

částečně na stránkách www.zs-a-ms-volenice.eu

. (2) Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro potřeby školy, oprávněné orgány státní

správy, samosprávy a potřebu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v 
platném znění.

Ostatní informace

. (1) Mateřská škola neodpovídá za cenné věci ( např. náušnice, řetízky,..) a hračky, které si děti do 

mateřské školy přinesou. Děti si nosí hračku na spaní pouze v adaptačním období.

. (2) Budou-li žádat zákonní zástupci dítěte o odklad školní docházky, oznámí tuto skutečnost 

řediteli školy a to nejpozději do termínu zápisu dětí do mateřské školy na další školní rok.

. (3) Podněty a stížnosti k práci mateřské školy se podávají řediteli školy, který je v zákonné lhůtě 

vyřídí nebo zajistí předání nadřízeným orgánům.

. (4) Případné dotazy lze projednat osobně s ředitelem školy.

Článek 4

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A 
JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED 
PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
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. (1) Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají 

pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené
osoby, až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

. (2) Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným 

zástupcem dítěte.

. (3) Do mateřské školy se přijímá pouze dítě zdravé. Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti,

které nejeví známky onemocnění (teplota od 37 stupňů Celsia, rýma, kašel, zarudlé spojivky, 
průjem, zvracení …). Nemocné dítě učitelka nemůže přijmout do kolektivu zdravých dětí. Též děti 
nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout jen na základě lékařského doporučení, že se dítě může 
zúčastnit vzdělávání, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost jeho i ostatních dětí. 

Pokud dítě v době pobytu v mateřské škole vykazuje známky akutního onemocnění, je odděleno od 
ostatních dětí a je pro ně zajištěn dohled zletilé fyzické osoby. Učitelka o tom ihned telefonicky 
informuje rodiče a ŘŠ. Rodiče si vyzvednou dítě v co nejkratší době. Vyskytne-li se u dítěte 
infekční onemocnění, nebo úraz, nebo přišlo do styku s infikovanými osobami, jsou rodiče povinni 
ihned to oznámit mateřské škole. 
Škola má právo po skončení závažného onemocnění vyžadovat od rodičů potvrzení o ukončení 
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

. (4) Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí, může pedagogický pracovník, 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 
potvrzení od ošetřujícího lékaře.

. (5) Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání a též nahlásit infekční onemocnění.

. (6) Mateřská škola bude ihned informovat zákonného zástupce dítěte o příznacích onemocnění 

dítěte (např. teplota, bolest břicha, zvracení,...) a ten bude vyzván k zajištění další zdravotní péče o 
dítě.

. (7) K zajištění bezpečnosti dětí mimo území mateřské školy stanoví ředitel školy počet 

pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí 
z běžných tříd ( výjimečně může navýšit nejvýše o 8 dětí), nebo 12 dětí ve třídě ( vyjímečně může 
navýšit nejvýše o 11 dětí), kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

. (8) Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. Sportovních činnostech, nebo 

při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel 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.

. (9) Při zajišťování výletu pro děti určí ředitel školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla
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zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

. (10) Mateřská škola zajišťuje vyhledávání, posuzování a vyhodnocení rizik a prokazatelně 

provede poučení o možném ohrhžení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech jichž se dítě účastní 
po dobu pobytu v mateřské škole.

. (11) Zákonní zástupci dítěte dohlédnou, aby si děti nepřinášely do mateřské školy nebezpečné 

předměty ( špičaté, ostré,..).

. (12) Ve všech prostorách mateřské školy je zákaz kouření, používání alkoholu a dalších 

návykových látek.

. (13) Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. 
Pedagogičtí pracovníci se při své práci řídí pokynem a směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany 
dětí ( č.j. 13/2006/RE).

Mateřská škola zajistí, aby děti byly vhodnou formou a přiměřeně k svému věku poučeny o 
možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. S ohledem na věkové 
schopnosti předškolních dětí je nutné děti trvale vézt k bezpečnému chování.

Opatření pro případy mimořádných situací

V případech konkrétních mimořádných situací (např. spojených s onemocněním Covid-19) je 
mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které  jsou  projevem chronického  onemocnění,  včetně  alergického  onemocnění  (rýma,  kašel),  je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li,  že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte,
zákonného  zástupce  či  zaměstnance  školy  přetrvávají  příznaky  jako  rýma  a  kašel,  které  jsou
projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro
děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb).  Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje!
(Školy mají  povinnost  předcházet  vzniku  a  šíření  infekčních  nemocí,  včetně  Covid-19.  Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci
dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé
fyzické osoby (§ 7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout). 

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů Celsia. 

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte: 

Postup  mateřské  školy  odpovídá  požadavkům  materiálu  Ministerstva  školství  mládeže  a
tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021:

- Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v
kompetenci  učitelky  mateřské  školy  dítě  při  ranním  příchodu  nepřijmout,  za  podmínky,  že  je
přítomen jeho zákonný zástupce.

- Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a
není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci
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učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně
jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

-  Pokud se  příznaky  vyskytnou  v  průběhu pobytu  dítěte  v  mateřské  škole,  dítěti  je  neprodleně
nasazena  ochrana  úst  a  nosu,  dítě  musí  být  izolováno.  Neprodleně  jsou  kontaktováni  zákonní
zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

-  Pokud u dítěte přetrvávají  příznaky jako rýma a kašel,  které jsou projevem alergického nebo
chronického  onemocnění,  potvrzuje  tuto  skutečnost  praktický  lékař  pro  děti  a  dorost.  Zákonný
zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností:

. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od 
rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným 
osobám nebo jinému pedagogovi školy.

. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům.

. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

. Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pedagogické pracovnice MŠ.

. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále 
drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné 
nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před 
zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku.

. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti 
připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt  připravených dětí v šatně.

. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.

. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale pouze na základě písemného pověření zástupcem 
dítěte.

. Děti jsou vedeny k respektování a toleranci- přijmout kamaráda, dospělého ( každý člověk má 
svou hodnotu).

. Do knihy úrazů evidovat všechny úrazy dětí. Učitelka bezodkladně informuje rodiče (zákonné 
zástupce) dítěte. Ředitel, kterému byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly zjištěny a následně 
odstraněny příčiny úrazu.

Opatření při pobytu dětí venku:

. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a 
jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, 
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kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich 
bezpečnost, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbá frekventovaným ulicím.

. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík.

. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce,
semafory apod.).

Opatření při pořádání akcí pro rodiče a děti

Plnou zodpovědnost za bezpečnost dětí přejímají rodiče nebo osoby pověřené rodiči účastnit se 
těchto akcí s dětmi.

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

Děti jsou nenásilnou formou, přiměřenou jejich věku vedeny k tomu, aby pochopily nebezpečí 
kouření, alkoholismu, drogové závislosti, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování
a jsou jim vysvětlovány pozitiva zdravého životního stylu.

Pedagogičtí pracovníci provádí monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě, případné 
problémy řeší již v počátcích ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských 
zařízení.

Všichni zaměstnanci školy se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem,
mezi dětmi a pracovníky školy, mezi pracovníky školy a rodiči.

Každá třída si vytváří na začátku školního roku pravidla soužití, kterým se pak řídí.

V areálu MŠ je zákaz kouření, konzumace alkoholu a používání návykových látek.

Článek 5

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A 
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

. (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 školy.

Zacházení s majetkem školy

.    Děti mají právo užívat zařízení mateřské školy.

.    Děti vedeme k úctě majetku a věcem ve vlastnictví školy, ostatních dětí a dalších osob.

.    Děti jsou povinny udržovat v pořádku předměty a věci tvořící zařízení třídy a školy.

.    Škodu na majetku školy, kterou dítě způsobí úmyslně, je zákonný zástupce povinen uhradit v 
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plné výši.

. (2) Po dobu pobytu v mateřské škole jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 
nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost 
neprodleně zaměstnanci školy.

. (3) Školní budova není volně přístupná zvenčí.Rodiče nebo jimi pověřené osoby si musí zazvonit 
na třídu, a po té se představit. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je 
povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.

Článek 6

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

. (1) Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím 
způsobem: vyvěšením na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy.

. (2) Ředitel školy seznámí se školním řádem zákonné zástupce dětí a zaměstnance mateřské školy 
a vždy bude o změnách školního řádu informovat. Jeho dodržování je závazné pro zákonné 
zástupce dítěte i jimi pověřené osobě a zaměstnance školy.                 

Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne: 28.08. 2020

Školní řád nabývá účinnosti dnem: 1.9. 2020

Ve Volenicích, dne:  1.9. 2020 ______________________________________

      Mgr. Luděk Cimrhanzl v. r., ředitel školy

        
       ZŠ a MŠ Volenice, okres Strakonice, 387 16 Volenice 41

 telefon ZŠ : 383 394 181 
MŠ : 383 394 118

e-mail : ludek.cimrhanzl@zs-a-ms-volenice.eu
e-mail : Marcela.Chalupna@seznam.cz
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