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1  Přijímání dítěte do mateřské školy 

 

 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti 

od 2 let.  

 S platností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné od začátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a 

zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, úřední deska a webové 

stránky školy). 

 Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, 

která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Do mateřské školy 

se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího 

roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, 

v příslušném školském obvodu (§ 179 Školského zákona) nebo jsou umístěny v tomto 

obvodě v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. 

 Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, nesmí však být 

překročena kapacita školy. 



 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v příslušné 

mateřské škole nebo na webových stránkách školy.  

 Mateřská škola 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. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné.  

 Po ukončení zápisu ředitel školy do třiceti dnů učiní u dětí přijatých do MŠ záznam do 

spisu. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ musí být předáno osobně nebo doručeno 

doporučeně poštou do vlastních rukou do třiceti dnů od zápisu. Seznam přijatých dětí pod 

registračními čísly umístí zástupce ředitele pro MŠ na úřední desku školy a na webové 

stránky školy.  

 Ředitel mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole, 

jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. 

 Rodiče přijatých dětí se na písemné vyzvání vedením MŠ dostaví hromadně na 

informativní schůzku do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, 

informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní 

termín dítěte do mateřské školy. 

 V červenci a srpnu lze do mateřské školy přijmout děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše 

na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 

 

2  Povinné předškolní vzdělávání  

 

2.1  Povinné předškolní vzdělávání 

 

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

kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud 

nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se 

přestupku podle § 182a Školského zákona. 

 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, 

pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro jiný způsob 

plnění předškolního vzdělávání: 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte 

do MŠ, 



b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné 

školní docházky. 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je 

stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je rozhodnutím ředitele školy stanoven 

od 8.00 do 8.30. 

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

školních prázdnin (viz organizace školního roku v ZŠ Štefcova Hadec Králové). Dítě má 

právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.  

 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  

 

2.2  Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

 

 Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen oznámit 

důvody nepřítomnosti dítěte třídní učitelce nebo vedoucí učitelce MŠ předem nebo první 

den nepřítomnosti. 

 Pokud okolnosti neumožňují zákonnému zástupci dodat v řádném termínu písemné 

oznámení nepřítomnosti dítěte, učiní tak telefonicky do příslušné třídy školy nebo 

vedoucí učitelce MŠ, které o tom učiní zápis do třídní knihy. Písemné omluvení pak 

zákonný zástupce doloží nejpozději do dvou kalendářních dní od návratu do mateřské 

školy. Písemné oznámení nepřítomnosti se provádí na formulář (omluvný list), který je 

vydáván na požádání u třídních učitelek. 

 Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo 

zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté 

informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

 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. 

 



2.3  Individuální vzdělávání dítěte 

 

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

individuálním vzděláváním dítěte, 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, tj. do konce května. 

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v                           

případě cizince místo pobytu dítěte, období, ve kterém má být dítě individuálně 

vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být 

dítě vzděláváno. 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření, které probíhá druhé 

kalendářní pondělí v měsíci listopadu v době 14 – 16 h, pokud ředitel školy nestanoví 

jinak. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské 

školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil 

účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (dle individuální domluvy zákonného 

zástupce s ředitelem školy – nejpozději do konce listopadu). 

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s 

výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do 

níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

 

3  Distanční vzdělávání 

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 

přítomnost více než poloviny dětí jedné třídy ve škole. Mateřská škola má povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, za předpokladu, že chybí většina třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, 

nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Povinnost se týká dětí plnících povinné 

předškolní vzdělávání. 

 Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně 

nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popř. spojené s individuálními 



konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který 

nepřekročí 50 % účastníků třídy, pokračuje výuka těch, které zůstávají v mateřské škole, 

běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a 

postupuje obdobně jako v běžné situaci. 

  

4   Platby v mateřské škole 

 

4.1  Úplata za předškolní vzdělávání 

 

 Rada města Hradec Králové na svém zasedání dne 10. 5. 2022 usnesením  RM/2022/517, 

schválila jednotnou úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách ve školním 

roce 2022/2023 ve výši 600 Kč na dítě/měsíc. 

 Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, 

který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatně se poskytuje 

vzdělávání rovněž dětem s odkladem školní docházky. 

 Úplata za předškolní vzdělávání se platí po dobu 12 měsíců, přičemž za měsíc červenec a 

srpen, kdy je provoz MŠ na určité období přerušen, se výše úplaty stanovuje na polovinu 

výše měsíční úplaty v celodenním provozu, tj. za červenec 300 Kč a za srpen 300 Kč. 

Úhrada školného za červenec a srpen se vztahuje i na děti, které v této době MŠ 

nenavštěvují, ale budou pokračovat v docházce do MŠ v září. 

 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiných MŠ, a to nejvýše 

na dobu, po kterou je jejich MŠ uzavřena. Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni 

uhradit naší MŠ poměrnou část školného. 

 Úplata za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostně na účet školy (Základní škola a Mateřská 

škola, Štefcova 1092, Hradec Králové) měsíčně nejpozději do patnáctého dne stávajícího 

kalendářního měsíce (číslo účtu 597890287/0100, variabilní symbol je datum narození dítěte). 

Do poznámky zákonní zástupci uvedou jméno a příjmení dítěte. Výše úplaty pro děti s omezenou 

docházkou, jejichž rodiče mají písemnou dohodu s MŠ o omezené docházce, se stanoví na 2/3 

úplaty stanovené na celodenní provoz.  

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kteří 

zažádají o osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném 

formuláři a prokáží opodstatněnost svého požadavku příslušným potvrzením. 



 Jestliže nebude úplata opakovaně uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si 

nedohodnou s ředitelem školy jiný termín, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do 

mateřské školy.  

 Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou 

absenci a úplata se hradí. Pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení 

Ministerstva zdravotnictví či příslušnou krajskou hygienickou stanicí, stanoví ředitel 

školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení či přerušení 

provozu, je-li délka omezení či přerušení provozu více než pět dnů, a to i v případě, že 

mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 

4.2   Úplata za školní stravování dětí 

 

 Úplata za školní stravování dětí se provádí bezhotovostně na účet školní jídelny ZŠ a MŠ 

Štefcova (číslo účtu 596790217/0100, variabilní symbol předá vedoucí školní jídelny). 

Výše stravného je stanovena směrnicí. Zákonný zástupce dítěte s omezenou docházkou se 

domluví s vedoucí školní jídelny o placení a s vedením školy o způsobu stravování dítěte. 

 Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo první den za běžnou cenu, ostatní dny je 

nutno dítě odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní, platí následující dny plnou cenu stravy. 

 Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské 

školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. 

 

5   Evidence dítěte 

 

 Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém 

vyplní povinné údaje o dítěti a o zákonném zástupci/zákonných zástupcích. 

 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplněné lékařem je uvedeno 

na žádosti dítěte o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše 

uvedených údajích. 

 Osobní údaje uvedené v Evidenčním listu dítěte jsou důsledně využívány pouze pro 

vnitřní potřebu školy, oprávněných orgánů státní správy a samosprávy a pro potřebu 

uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Údaje o žácích a 

zákonných zástupcích jsou vázány mlčenlivostí (zákon č. 561/2004 Sb). 



6 Provoz mateřské školy 

 

6.1  Doba provozu   

 

 Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.45 hodin.  

 Provoz mateřské školy probíhá dle zájmu rodičů v souladu s pokyny zřizovatele i v době 

školních prázdnin. V době hlavních prázdnin bývá provoz obvykle přerušen na pět až šest 

týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel 

školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte 

nejméně dva měsíce předem.  

 

6.2   Režim dne v mateřské škole 

 

čas aktivity 

do 8. 30 příchod dětí (výjimečně po dohodě s třídní učitelkou později – návštěva                  

lékaře, logopeda apod.) 

 

6.15 – 9.00    blok herních činností zaměřených na záměrné i spontánní učení, pohybové 

a zdravotně zaměřené aktivity, výtvarné a pracovní činnosti, komunitní 

kruh 

 

9.00 - 9.15        hygiena, svačina 

 

9.15 – 9.30 

(9.45)        

didakticky zacílené činnosti střídané spontánními aktivitami, hudební 

výchova, příprava na pobyt venku, (9.45 - platí pro starší děti) 

 

9.30 – 11.30 

(9.45 - 11.45)    

příprava na pobyt venku, pobyt venku s řízenými a spontánními 

pohybovými činnostmi a poznávací složkou (Pobyt venku omezen, jestliže 

je silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod -10 ° C.) 

 

11.30 (11.45) - 

12.15     

 

hygiena a oběd 

 

12.15 – 12.30   hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě (Prosíme 

rodiče, kteří si chtějí vyzvednout dítě po obědě, aby dodrželi stanovenou 

dobu příchodu pro děti 12.15 - 12.30 hod a ráno toho dne poznamenali 

vyzvednutí dítěte po obědě do sešitků na šatnách.) 

 

12.30 – 14.00    klidový režim, nespavé aktivity předškoláků 

  

14.00 – 14.30    hygiena, svačina 

 

14.30 – 16.45    odpolední zájmové činnosti, pobyt na zahradě, odchod dětí (Po převzetí 

dítěte je zákonný zástupce či jím pověřená osoba povinna opustit ihned 



s dítětem třídu či zahradu MŠ.) 

  

 

 

6.3  Odhlašování a přihlašování stravy 

 

 Ve školní jídelně je nutno v době nepřítomnosti dítěte odhlásit stravu nejpozději do 10.45 

hod. předcházejícího dne. V první den nemoci si rodiče mohou vyzvednout nahlášený 

oběd, a to do 11.30 hodin v příslušné výdejně stravy. Přes webové stránky školní jídelny 

lze odhlásit a přihlásit stravu nejpozději dva dny předem. 

 

6.4  Předávání dětí do MŠ, vyzvedávání dětí z MŠ 

  

 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče 

tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Týká se to i výskytu vší u dítěte. O 

výskytu náhlých zdravotních problémů dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, 

bolesti břicha atd.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další 

zdravotní péče o dítě. 

 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci 

dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí, pokud jde o závažné 

onemocnění, infekční onemocnění a poúrazový stav. 

 Zákonní zástupci či jiná osoba přivádějící dítě do MŠ je povinna předat dítě učitelce ve 

třídě osobně. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě od okamžiku, kdy ho převezme od 

rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy ho opět rodičům nebo jimi 

pověřeným zástupcům předají. Předat dítě jiné osobě než je zákonný zástupce může 

učitelka jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem dítěte.  

 Mateřská škola si vyhrazuje právo učitelů kmenových tříd dětí vyžádat si předložení 

dokladu totožnosti osoby vyzvedávající dítě, a to za účelem ověření údajů uvedených ve 

zmocnění. 

 V případě uplynutí doby provozu služby, zejména v případě, kdy se zákonný zástupce 

dítěte nedostaví, postupuje mateřská škola podle metodického doporučení MŠMT 

k pozdnímu vyzvedávání dětí (viz příloha Školního řádu). 

 

 

 



6.5  Předávání informací 

 

 Informace o programu školy a připravovaných akcích v MŠ má zákonný zástupce 

možnost získat ve školním vzdělávacím programu, v třídním vzdělávacím programu, na 

interním portálu školy, na nástěnkách v šatnách dětí, úřední desce či jiných viditelných 

místech. Rodičům je doporučeno pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky MŠ. 

 Zákonný zástupce souhlasí s přepravou MHD a nasmlouvaným autodopravcem, 

s fotografováním a pořizováním videozáznamů svého dítěte a s případným zveřejněním 

těchto záznamů z akcí pořádaných MŠ. Podpisová listina je přiložena v osobním spisu 

dítěte. 

 

6.6   Co potřebuje dítě v MŠ 

 

 K zabezpečení vzdělávacího a výchovného procesu v MŠ a hygieny dítěte je třeba ze 

strany zákonných zástupců či osob jimi pověřených dítěti do mateřské školy donést: 

dostatečné množství náhradního oblečení, spodní prádlo, sportovní oblečení a pokrývku 

hlavy pro pobyt venku dle počasí, přezůvky (s čistou světlou podrážkou), pyžamo (vyjma 

dětí v posledním roce předškolního vzdělávání), holínky, pláštěnku, nepropustnou 

podložku na lehátko (malé děti), desky s cca 30 euroobaly (na portfolio dítěte). 

 Vše je nutno označit jménem nebo značkou dítěte, aby nedocházelo k záměnám. 

 Z bezpečnostních důvodů a z možnosti ztráty není vhodné dětem do MŠ dávat prstýnky, 

řetízky  či jiné šperky,  velké náušnice,  ostré předměty,  drobné předměty,  vlastní hračky  

(s výjimkou plyšových hraček pro uklidnění při odpočívání po obědě), drahé oblečení. 

 

7 Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

 V celém areálu mateřské školy je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret, 

požívání alkoholických nápojů, drog a návykových látek, jakákoliv propagace těchto 

prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.) 

 

 

 

 



7.1  Zabezpečení budovy 

 

 V průběhu dne je budova MŠ zabezpečena proti vniknutí cizích osob. Příchozí musí 

zvonit na zvonek příslušné třídy a ohlásit se učiteli jménem. Ve všech třídách jsou 

instalovány videotelefony.  

 Příchozí jsou povinni zkontrolovat, zda za sebou řádně zavřeli vstupní dveře MŠ a 

zabezpečili zahradní branku. V době od 8.30 do 14.30 kontroluje zabezpečení budovy 

školnice nebo jí pověřená osoba. V době uzavření MŠ je zajištěna bezpečnost budovy 

alarmem. 

 

7.2  Pojištění proti úrazům 

 

 Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu 

v MŠ a při akcích organizovaných MŠ. V případě úrazu dítěte v MŠ jsou rodiče 

neprodleně informováni a obdrží od ředitele školy formulář k čerpání pojistné události. 

 

7.3  Medikace a zdravotnické úkony 

 

 Z důvodu ochrany zdraví dětí není možné podávat v MŠ medikamenty, a to zejména 

v případě infekčních a kapénkových nemocí (chřipka, angína, kašel, rýma apod.). 

V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, lze 

poskytovat zdravotní služby pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu 

zdravotnického povolání. Pedagogický pracovník není zdravotnickým pracovníkem, tuto 

podmínku tedy nesplňuje. 

 Učitelka mateřské školy může podat medikaci pouze v případě bezodkladné první pomoci 

(např. případy záchvatových onemocnění). 

 Zaměstnanci mateřské školy nesmějí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav ani na 

základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické 

reakce. 

 Učitelky jsou povinny neprodleně informovat zákonného zástupce dítěte a vedoucí 

učitelku MŠ v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 °C, průjmovitého stavu, rýmy, 

kašle, zvracení, kožních výskytů (ekzémy, otoky apod.). V případě úrazu dítěte jej ošetří 



zdravotník MŠ, v případě vážného úrazu je volána zdravotnická záchranná služby. 

Učitelka bezodkladně informuje zákonného zástupce.  

 Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním, který požaduje podávání medikace,  

je povinen dodržet následující postup: 

a) Podat písemnou žádost o podání medikace dítěti v MŠ. 

b) Na základě podané žádosti ředitel školy ověří u uvedeného ošetřujícího lékaře skutečnosti 

týkající se bezprostředního podání medikamentu dítěti, zároveň posoudí podmínky, zda je 

MŠ schopna dostát všem definovaným požadavkům zákonného zástupce. 

c) Zákonný zástupce obdrží vyjádření školy. 

d) V případě schválení žádosti je zákonný zástupce poskytovat pravidelnou součinnost a 

spolupráci, která zajistí bezpečnost a zdraví dítěte. 

 

7.4  Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění dítěte a prevence 

 

 Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického, je umožněn vstup do školy jen v případě, 

prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro děti a 

dorost. 

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě nepřijmout, a to 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, je v kompetenci učitelky dítě nepřijmout, 

dítě musí být izolováno. Ihned jsou kontaktováni zákonní zástupci, kteří jsou povinni dítě 

neprodleně vyzvednout. 

 Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ, je dítěti nasazena ochrana 

úst a nosu a dítě musí být izolováno. Ihned jsou kontaktováni zákonní zástupci, kteří jsou 

povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

 

 

 

 

 



8 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními   

 

8.1 Podpůrná opatření prvního stupně 

 

 Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení.  

 Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

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

jej s ředitelem školy. 

 Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte. 

 

8.2  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

 

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

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě 

vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.  

 Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským 

poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po 

obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 

zákonného zástupce. 

 Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování 

podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení 

zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se 

nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná. 

 

 

 



8.3   Vzdělávání dětí nadaných  

 

 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.  

 Mateřská škola se snaží zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory. 

 

9  Podmínky zacházení s majetkem 

 

 Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně osobního majetku a majetku 

školy.  

 V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí může učitelka po domluvě se zákonnými 

zástupci sjednat opravu nebo náhradu. 

 Pokud dítě přinese domů věc, která je majetkem MŠ, jsou rodiče povinni tuto věc vrátit. 

 Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní 

podmínky, a se souhlasem učitelky. Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty 

nebo poškození přenesené hračky bez nároku na náhradu. 

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

nepoškozovali majetek MŠ, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost 

učitelce MŠ. 

 

10  Práva a povinnosti zákonného zástupce 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a jeho všestranný 

rozvoj, což by mělo probíhat ve spolupráci předškolního zařízení a rodiny. 

 

10.1   Práva zákonného zástupce 

 

Zákonný zástupce má právo: 

 na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života, 



 pozorovat či se účastnit činností po dohodě s pedagogem, přičemž účast zákonného 

zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat bezpečnost a zdraví dětí, 

 na vytváření podmínek ze strany MŠ, na dodržování zásad osobní hygieny, 

 spolupracovat s učitelkou, konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte 

s pedagogem nebo vedením školy, žádat dle potřeby informace o svém dítěti, 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího programu MŠ, 

 pomáhat různými způsoby mateřské škole, 

 zapojovat se do aktivit MŠ, 

 předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, 

 projevit připomínky k provozu MŠ pedagogovi nebo vedení školy, 

 být seznámeni s dokumentací MŠ, vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům, 

 domluvit si s učitelkou /vedením MŠ individuální konzultační hodiny za podmínek 

stanovených MŠ, 

 přivádět své dítě do MŠ kdykoliv v době od 6.15 do 8.30, v jinou dobu na základě 

dohody s učiteli.  

 

10.2   Povinnosti  zákonného zástupce 

 

Zákonný zástupce má povinnost: 

 oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), 

 hlásit veškeré změny týkající se dítěte či zákonného zástupce (změna adresy, příjmení, 

svěření dítěte do péče, telefonního kontaktu atd.), 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 ohlásit výskyt infekčního onemocnění, 

 přivádět dítě do MŠ zdravé, bez známek infekčního onemocnění, jako je rýma, kašel, 

průjem, 

 na vyzvání vedení školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte, 

 zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ,  

 omlouvat řádně a včas nepřítomnost dítěte v MŠ, respektovat systém evidence a 

dokládání absence dětí plnících povinnou předškolní docházku, 

 řádně a včas platit úplatu za vzdělávání a stravu dítěte, 



 vodit dítě do MŠ do 8.30 (kromě mimořádných situací) a vyzvedávat dítě do 16.45, 

 zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou 

obuv, 

 dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi a ostatními 

zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti, 

 respektovat denní režim MŠ, 

 dodržovat Školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

 nedávat dětem cenné předměty, 

 přivádět do MŠ své dítě čisté a upravené. 

 

Pokud bude dle posouzení ředitele školy a vedoucí učitelky MŠ zákonný zástupce 

opakovaně porušovat závažným způsobem Školní řád, může ředitel školy ukončit docházku 

dítěte do mateřské školy. Důvodem k ukončení školní docházky může být i opakované pozdní 

vyzvedávání dítěte z MŠ zákonným zástupcem či jím pověřenou osobou. 

 

11  Práva a povinnosti dítěte 

 

11.1   Práva dítěte 

 

Dítě má právo: 

 na poskytování ochrany společností (potřeba jídla, místa k životu, lékařské pomoci, 

ochrany před lidmi a situacemi, které by ho mohli fyzicky či psychicky zranit atd.), 

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (právo na vlastní názor, na přátelství, na 

respektování jazyka, barvy pleti, rasy, sociální skupiny atd.), 

 na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo být s lidmi, kteří ho mají rádi a 

zastanou se ho před křivdou, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo 

dostávat a projevovat lásku atd.), 

 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje schopností a dovedností, 

 potvrzovat svoji identitu, vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, hrát si, 

 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 

rozhodnutí o své přítomnosti i budoucnosti, právo na chování přiměřené věku, právo být 

připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem atd.), 

 individuálně uspokojovat své potřeby 



 užívat spontánně prostředí celé třídy, 

 účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi, 

 podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech, 

 vyjádřit svůj názor, nesouhlas, 

 podílet se na tvorbě pravidel soužití, 

 na poskytnutí podpůrných opatření, 

 na laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga, 

 na opakovanou edukaci ze strany školy v rovině prevence šíření infekčních chorob a 

dodržování pravidel osobní hygieny, 

 na ochranu zdraví a bezpečí, 

 na citlivé a empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni, 

 na ochranu školou a státem v případě podezření ze zanedbávání či týrání. 

 

11.2   Povinnosti dítěte 

 

Děti jsou průběžně (zejména na začátku školního roku a před mimořádnými akcemi) 

seznamovány s možnými riziky a nebezpečnými situacemi. Společně s pedagogy stanoví 

pravidla třídy, která by měly děti dodržovat. 

Dítě má povinnost: 

 respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu, 

 respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, 

 účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu, 

 respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a 

mateřské škole, 

 dodržovat zásady osobní hygieny, 

 respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani psychicky 

nezasahovat do důstojnosti a osobní hygieny, 

 účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční 

formy výuky. 

 

 

 

 



 12  Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

 

12.1   Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají právo: 

 na zdvořilé chování ze strany rodičů a vedení školy, 

 na důstojné pracovní prostředí, 

 rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školy, 

 vyslovit svůj názor na chod školy. 

 

12.2   Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni: 

 respektovat práva dětí a rodičů, 

 informovat zákonné zástupce o rozvoji a výchovných a vzdělávacích problémech jejich 

dítěte a společně s nimi je řešit, 

 odpovídat zákonným zástupcům na jejich dotazy a připomínky profesionálním a taktním 

způsobem, 

 na začátku školního roku (případně i v jeho průběhu) svolat třídní schůzku rodičů, na 

kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se 

podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i 

mimořádná schůzka rodičů s vedením školy. 

 dodržovat zásadu mlčenlivosti vzhledem k osobním údajům dětí a zákonných zástupců 

uvedených v Evidenčním listě. 

 

13  Pravomoci ředitele školy 

 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím upozornění 

zákonného zástupce dítěte, jestliže: 

 dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po 

dobu delší než dva týdny, 

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (neplacení 

úplaty za stravu nebo vzdělávání, pozdní vyzvedávání dítěte apod.), 



 nenahlásí vážnější změnu zdravotního stavu dítěte, infekční chorobu, 

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení, 

 dítě nezvládne adaptační program MŠ. 

 

 

14  Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými a nepedagogickými  

      pracovníky 

 

 vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům, 

 podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost a solidaritu, 

 pravdivost jednání a chování, 

 poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý a asertivní přístup. 

 

15  Minimální preventivní program mateřské školy 

 

Minimální preventivní program mateřské školy je zpracován jako samostatný dokument, 

je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách mateřské školy. 

 

17  Závěrečné ustanovení 

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a 

všechny zaměstnance školy. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a 

na webových stránkách mateřské školy. 

 

V Hradci Králové dne 29. 8. 2022   

 

 

 

  ………………………………………….                      ………………………………………. 

                  Mgr. Eduard Hlávka,                                             Mgr. Taťána Metelková, Ph.D., 

                      ředitel ZŠ a MŠ                                                     zástupkyně ředitele pro MŠ 

 



Se Školním řádem byli dne 30. 8. 2022 seznámeni: 
 

 

 

jméno podpis 

Hubková Kristina  

Hurdálková Andrea  

Jiránková Soňa  

Klefersteinová Vladimíra  

Krumlová Alena  

Květová Markéta  

Machačová Dana  

Metelková Taťána  

Mičánek Michal  

Mojžíšová Martina  

Podobská Jitka  

Rosová Petra  

Rousková Martina  

Rozsívalová Anna  

Svobodová Milena  

Špičanová Jana  

Štěpánková Tina Zoe  

Tomášová Zuzana  

Tomišková Michaela  

Žitná Viera  

  

 

 


