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Školní řád je soubor pravidel vymezených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), vyhláškou č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a dalšími souvisejícími předpisy týkajícími se
předškolního vzdělávání, v platném znění.
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v mateřské škole (dále MŠ) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, dále také
provoz a vnitřní režim mateřské školy.
Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a pro zákonné zástupce dětí, kteří
jsou s jeho platným zněním pravidelně seznamováni.
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2017 SE NOVELOU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (ZÁKON 561/2004 SB.),
YYDANOU POD ČÍSLEM 178/2016 SB. ZAVÁDÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Z TOHOTO DŮVODU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VE ŠKOLNÍM ŘÁDU.
ZMĚNY JSOU PLATNÉ OD 1. 9. 2017 PRO DĚTI – PŘEDŠKOLÁKY, KTERÉ DOVRŠILY K 31. 8.
2017 VĚKU 5 LET, TUDÍŽ JE PRO TYTO DĚTI ZE ZÁKONA POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Změny jsou dále rozpracovány v dodatku platnému ke dní 1. 9. 2017
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1.

Přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje na jaře zápis dětí na uvolněná místa pro další školní rok.
Termín a místo pro podání žádostí zveřejní na nástěnkách a na webových stránkách školy.
Dále zápis dětí do mateřské školy probíhá průběžně během celého školního roku, pokud není
překročena povolená naplněnost tříd.


Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské
školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole či
stáhnout na webových stránkách školy.



Společně s podáním přihlášky je splatná kauce ve výši 2000,- Kč. Tato kauce je vratná při
dodržení všech podmínek smlouvy o příspěvku, v posledním měsíci docházky dítěte do
mateřské školy.



O rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, na základě
vybraných kritérii pro přijímání do MŚ Kostka



Dále ředitelka rozhoduje případně také o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí
přesáhnout 3 měsíce.



Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví 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.



Podle § 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ stanoví při
přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ.



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.



O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického
lékaře pro dorost a děti.



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).



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). (viz. dodatek ke školnímu řádu.)

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Kostka s.r.o. stanovuje následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a případech,
kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného ředitelkou
mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený počet volných míst v mateřské škole.
I.
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Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinně
školní docházky.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok
před povinným nástupem povinné školní docházky
III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do
mateřské školy ředitelka z níže uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším
bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu 1. 9. 2017.

Kritérium

Body

1 rok
2 roky

2
3

*Trvalý pobyt ve Vsetíně
Trvalý pobyt dítěte mimo město Vsetín

5
0

2 – 4 roky
5 let (pro případ odkladu školní docházky)

5
12

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
**Sociální potřebnost dítěte
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

10
0 - 30
15
30

Dvouletí
Tříletí
Čtyřletí

0,027
0,027
0,005
IV.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých
individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti
se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na
mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.
*Upřednostnění se týká též dětí 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
**Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte
vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (např. o dítě samoživitele/ samoživitelky, osiřelé dítě, dítě,
kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.) S ohledem na zásadu součinnosti
mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností
příslušné správní orgány.
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2.


3.

Ukončování vzdělávání v mateřské škole
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:


se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávaní po dobu delší než dva týdny,



zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,



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



zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný
termín úhrady



docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost zákonného zástupce.



docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do základní školy.



Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí
plnících povinné předškolní vzdělávání.

Platby v mateřské škole



Úplata za vzdělávání je dána smlouvou o příspěvku na provoz MŠ uzavřenou mezi
Mateřskou školou Kostka, s.r.o. a zákonným zástupcem dítěte při jeho přijetí ke
vzdělávání.



Výše stravného je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle
finančního normativu.



Způsob a rozsah platby za stravování dítěte se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době
podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.



Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které
jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované
neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu
mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte
do mateřské školy.

4.

Evidence dítěte



Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém
bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého
pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro
doručování písemností, telefonický kontakt a také pověřené dospělé osoby, které budou
dítě vyzvedávat.



Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu
dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
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Veškeré změny, které se vyskytnou v průběhu předškolní docházky, jsou zákonní
zástupci dítěte povinni nahlásit učitelce a Evidenční list aktualizovat tak, aby údaje
odpovídaly skutečnosti.



Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné
orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.



V souvislosti s Novelizací zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání týkající se povinné předškolní docházky dětí, které 31. 8. 2017
dosáhnou pěti let. V souvislosti s těmito změnami, je třeba nepřítomnost v MŠ výše
zmiňovaných děti omlouvat prostřednictvím omluvných listů (viz. dodatek ke školnímu
řádu).

5.

Provoz mateřské školy



Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.



Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hod., jinak výjimečně po dohodě s
učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.



Zákonní zástupci si děti vyzvedávají po obědě od 12:00 do 12:30 hodin a po odpoledním
odpočinku od 14:30 hodin.



Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 9:00 hodin, a to telefonicky nebo emailem. Na následující dny se děti omlouvají do 9:00 hodin (z důvodu odhlášení stravy)
osobně, telefonicky nebo e-mailem.



Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče
tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.



Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,
aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění neprodlené 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.



Provoz mateřské školy je omezen v době prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení
stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a zákonným zástupcům dětí toto oznámí
nejméně dva měsíce předem.



Provoz mateřské školy může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem v souladu
s potřebami dětí upravit podle místních podmínek, přání a potřeb zákonných zástupců
dětí.



Po skončení provozní doby mateřské školy tj. 16.00 jsou rodiče povinni neprodleně opustit
všechny vnitřní i venkovní prostory včetně hřiště mateřské školy.

6.

Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte
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Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými
a právnickými osobami s cílem vyvíjet a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí
a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.



Informace o dítěti podávají učitelky průběžně při individuálních rozhovorech se
zákonnými zástupci dítěte v dopoledních či odpoledních hodinách, tak aby však
nenarušily plynulý chod školky, prostřednictvím nástěnek a písemných sdělení v šatnách.



Společné setkání zákonných zástupců dětí a pedagogických pracovnic se uskutečňuje
prostřednictvím třídních schůzek, při oslavách významných svátků a jiných sportovních
i kulturních akcích pořádaných mateřskou školou.



Pro děti jsou během roku zajištěny kulturní akce, výchovně – vzdělávací a zábavné
programy. Vstupné hradí zákonní zástupci dítěte.

Práva zákonných zástupců dětí


Právo na předškolní vzdělávání dětí podle školského zákona,



právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání



právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
předškolního vzdělávání



právo seznámit se se školním vzdělávacím programem

Povinnosti zákonných zástupců dětí


Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy



na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se předškolního vzdělávání dítěte



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



řádně omlouvat nepřítomnost dítěte



ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní
stravování



dodržovat zdravotní nařízení dětské lékařky nebo hygienika, informovat školu
o výskytu infekčního onemocnění v rodině
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7.


Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných
zástupců
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho
osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Rodiče mají právo:


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



po dohodě s učitelkou po dobu adaptace dítěte být přítomno výchovným činnostem
ve třídě



konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy



přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy



předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí



projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy



požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ



na poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

Dítě má právo (dle Úmluvy o právech dítěte):


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 se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho,
kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s 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
(právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku,
právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
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8.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Opatření v průběhu vzdělávacích činností


Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník
převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je
pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.



Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného
zákonným zástupcem dítěte.



Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodného
oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují
délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud
to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.



V celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady) je zákaz
kouření.



Při hře ve třídě učitelka dbá na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru a předchází
konfliktům.



Učitelka nedovolí dětem nosit do třídy nebezpečné hračky, ostré a špičaté předměty.



Při práci s nůžkami a jinými nebezpečnými pomůckami vykonává nad dětmi náležitý
dohled.



Učitelka od dětí neodchází, v případě nutnosti si zajistí dohled jiné pracovnice školy.



Při chůzi po schodech dbá na to, aby se děti nestrkaly, chodily pomalu a držely se zábradlí.



Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí a bývá vždy na
místě s nejvyšší mírou možného nebezpečí. Před cvičením vždy zkontroluje technický
stav používaného nářadí.

Opatření při pobytu venku


K zajištění bezpečnosti při pobytu venku odpovídá učitelka nejvýše za 20 dětí z běžných
tříd.



Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech nebo při pobytu
v prostředí náročném na bezpečnost dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných
případech jinou zletilou osobu způsobilou k právním úkonům, která je
v pracovněprávním vztahu k mateřské škole.



K pobytu v přírodě jsou využívána pouze známá a bezpečná místa, pedagogičtí
pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.



Děti jsou upozorňovány, aby nemluvily a nikam neodcházely s cizím člověkem, nebraly
si od něho pamlsky apod.



Při pobytu na školní zahradě nedovolí učitelka dětem bez dovolení a dozoru lézt na
průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu.
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Při vycházkách chodí děti ve dvojicích nebo v zástupu a v maximální možné míře se
vyhýbají frekventovaným ulicím.



Učitelka dbá vždy na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používá reflexní vesty pro
děti a červený terčík.

Opatření při úrazu


Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech,
které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné
a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich
a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní v provozní době MŠ (6.30 – 16.00) a
při mimořádných akcích mateřské školy.



Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu,
organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména
o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.



Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na
místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích
konaných mimo školu.



Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při
jakémkoliv úrazu dětí, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nezbytně nutném
případě zajistí převoz do zdravotnického zařízení.



O úrazu dítěte podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.



Všechny úrazy dětí se evidují v „Knize úrazů“, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku,
kdy se ředitelka o úrazu dozví.



Jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole, vyplní se „Záznam
o úrazu“ na formuláři k tomu určeném.



Škola vyhotoví záznam i v případě, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta
náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.



Všechny děti jsou pojištěné u pojišťovny „Kooperativa“.

Poučení o bezpečnosti ve škole a při školních akcích


Děti jsou průběžně upozorňovány na možná nebezpečí, která jim hrozí. Poučení musí být
přiměřené věku dětí a srozumitelné. O provedení poučení je proveden záznam
v „Přehledu výchovné práce“.



Především se jedná se o poučení o bezpečnosti při:


společných hrách v dětském kolektivu,



chůzi po schodech,



tělovýchovných činnostech (např. dodržování pravidel cvičení na různém nářadí),



výtvarných a pracovních činnostech,



styku s čistícími dezinfekčními prostředky,
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vycházkách do přírody (volně pobíhající zvířata, ostré předměty, jedovaté houby,
bobule apod.),



styku s cizími lidmi (zákaz braní čehokoliv od nich i chození s nimi)



dopravních hrách (jízda na kole, koloběžce, ohled na druhé),



sezónních činnostech (zimní sporty - vhodný terén pro sportování),



školních akcích (výlety do přírody, do ZOO apod.)



cestování veřejným dopravním prostředkem a chování v centru města,



dopravním provozu (přecházení silnice, chůze po chodníku apod.)



návštěvě kulturních pořadů,



krizových situacích (dítě se ztratí, pád z kola, nehoda kamaráda apod.),



odchodu na prázdniny (koupání v přírodě, v bazénu).

Otužování


Při otužovacích aktivitách je vždy nutné zhodnocení individuálních potřeb a možností
dítěte vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.



Způsob otužování zdravotně oslabených dětí je vždy stanoven po dohodě s rodiči resp.
po konzultaci s lékařem.



Základním nástrojem otužování je každodenní pobyt ve venkovním prostředí,
zohledňující klimatické podmínky a hygienická pravidla.

9.

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



V případě dětí předškolního věku mluvíme spíše o preventivním působení. Základem je
vytvoření sociálních kompetencí, kdy si dítě prostřednictvím prožitkového učení osvojí
schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svoji volbu zodpovědnost
a poznávat také její důsledky.



Důležitým prvkem ochrany je výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý
způsob života. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.



V rámci ŠVP jsou nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem děti
seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti,
vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.



Důležitým prvkem prevence je i vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, mezi rodiči a zaměstnanci školy.



Pedagog průběžně provádí monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit
případné neshody či komplikace již v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,
případně se školskými poradenskými zařízeními.



MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako
ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů
nepřátelství nebo násilí.
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10. Vybavení dítěte do mateřské školy


Vhodným oblečením do třídy jsou pohodlné kalhoty, či tepláky, tričko a papuče s pevnou
patou.



Pro pobyt venku je vhodná tepláková souprava a sportovní obuv. V horkých a slunných
dnech je nutné, aby děti měly chráněnou hlavu před nežádoucím slunečním zářením.



Do nepříznivého počasí je ideální šusťáková souprava, gumáky a pláštěnka. V zimních
měsících nepromokavá oteplovací souprava či kombinéza, není vhodné dávat dětem příliš
dlouhé šály.



K polednímu odpočinku potřebují děti pyžamo, které dáváme na vyprání 1x za týden
a jinak dle potřeby.



Je vhodné, když mají děti ve skřínkách náhradní spodní prádlo a punčocháče či ponožky,
triko, aby se v případě potřeby mohly převléknout.



Zvláště u mladších dětí je důležité označení oblečení, aby nedošlo k jeho záměně.



Mateřská škola zodpovídá za věci řádně označené a uložené na místech k tomu určených.
V žádném případě nezodpovídá za poškození či ztrátu cenných věcí a hraček, které si děti
přinesou z domu.

11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich
zákonných zástupců


Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy
a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.



Bez dovolení pedagogických pracovnic si děti ani jejich zákonní zástupci nesmí odnášet
ani si půjčovat si inventář a vybavení MŠ domů.



V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi
a přezouvání při vstupu do třídy a udržování pořádku v a okolí šatní skříňky dítěte.



Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto
skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy.

12. Závěrečná ustanovení


Zřizovatel mateřské školy zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního
řádu.



S obsahem Školního řádu budou seznámeni také zákonní zástupci dětí, a to na první
schůzce v září stávajícího roku.



Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí k dalšímu prostudování.



Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou
a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni všichni zaměstnanci MŠ
a zákonní zástupci dětí.
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Ve Vsetíně, 1. září 2017

…………………………………………
Jurka Smolíková – ředitelka MŠ
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