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editelka Základní školy a Mate ské školy Strup ice, okres Chomutov v souladu s § 30 odst. 1 a
3 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném
vzd lávání (dále jen Školský zákon) vydává tento ád, kterým se up es ují vzájemné vztahy mezi
d tmi, jejich zákonnými zástupci a zam stnanci školy.

l. I
PRÁVA A POVINNOSTÍ Ú ASTNÍK P EDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZD LÁVÁNÍ
1. Základní cíle mate ské školy p i zabezpe ování p edškolní výchovy a vzd lávání a školní
vzd lávací program
1.1. Mate ská škola v rámci p edškolní výchovy a vzd lávání (dále jen „vzd lávání“)
a) podporuje rozvoj osobnosti dít te p edškolního v ku,
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a t lesném rozvoji,
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dít tem,
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztah dít te,
e) vytvá í základní p edpoklady pro pokra ování ve vzd lávání,
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje d tí p ed jejich vstupem do základního
vzd lávání,
g) poskytuje speciální pedagogickou pé i d tem se speciálními vzd lávacími pot ebami,
h) vytvá í podmínky pro rozvoj nadaných d tí

1.2. Školní vzd lávací program up es uje cíle, zam ení, formy a obsah vzd lávání podle
konkrétních podmínek uplatn ných v mate ské škole.
1.3. P i pln ní základních cíl vzd lávání a školního vzd lávacího programu mate ská škola
postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a ídí se platnými
právními p edpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky .
14/2005 Sb., o p edškolním vzd lávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném zn ní.

2. Základní práva d ti p ijatých k p edškolnímu vzd lávání
2.1. Každé p ijaté dít (dále jen „dít “) má právo
a) na kvalitní p edškolní vzd lávání v rozsahu uvedeném v bod 1. tohoto školního ádu,
zaru ující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b) na zajišt ní inností a služeb poskytovaných školskými poradenskými za ízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákon ,
c) na fyzicky i psychicky bezpe né prost edí p i pobytu v mate ské škole,
d) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje a jako individualita s možností výb ru
inností.
2.2. P i vzd lávání mají dále všechny d ti práva, která jim zaru uje Listina lidských práv a
svobod, Úmluva o právech dít te a práva stanovená školským zákonem.
2.3. Pokud je v mate ské škole vzd láváno dít , u n hož školské poradenské za ízení doporu í
podp rná opat ení, vytvo í editelka školy podmínky odpovídající jeho pot ebám.
2.4. Další práva d tí p i vzd lávání vyplývají z ustanovení ostatních lánk tohoto školního ádu.

3. Základní práva zákonných zástupc p i p edškolním vzd lávání d tí
3.1. Zákonní zástupci mají právo na informace o pr b hu a výsledcích vzd lávání d tí,
vyjad ovat se ke všem rozhodnutím mate ské školy týkajícím se podstatných záležitostí
vzd lávání d tí, na poradenskou pomoc mate ské školy nebo školského poradenského za ízení
v záležitostech týkajících se vzd lávání d tí.
3.2. Zákonní zástupci mají právo podílet se na vzd lávacím programu mate ské školy, ú astnit se
akcí mate ské školy, ú astnit se adapta ního programu mate ské školy na po átku docházky.
3.3. Zákonní zástupci mají právo k vyzvedávání dít te písemn pov it jinou osobu na základ
vypln ného formulá e.

4. Povinnosti zákonných zástupc
4.1. Zákonní zástupci d tí a nezletilých žák jsou povinni
a) p ihlásit své dít k povinnému p edškolnímu vzd lávání (od po átku školního roku, který
následuje po dni, kdy dít dosáhne pátého roku v ku),
b) zajistit, aby dít ádn docházelo do mate ské školy, p í p íchodu do mate ské školy bylo
vhodn a ist upraveno,

c) na vyzvání editelky mate ské školy se osobn zú astnit projednání závažných otázek
týkajících se vzd lávání dít te,
d) informovat mate skou školu o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtížích dít te
nebo jiných závažných skute nostech, které by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání
dít te,
e) dokládat d vody nep ítomnosti dít te v souladu s podmínkami stanovenými školním
ádem,
f) p i individuálním vzd lávání zajistit ú ast dít te na ov ování pln ní výstup ,
g) oznamovat škole a školskému za ízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona .
561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro pr b h vzd lávání nebo bezpe nost
dít te a zm ny v t chto údajích (nap . údaje pro vedení školní matriky),
h) ve stanoveném termínu hradit úplatu za p edškolní vzd lávání a stravné.
5. Práva pedagogických pracovník
Pedagogi tí pracovníci mají p i výkonu své pedagogické innosti právo
a) na zajišt ní podmínek pot ebných pro výkon jejich pedagogické innosti, zejména ochranu
p ed fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žák nebo zákonných zástupc
žák a dalších osob, které jsou v p ímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich p ímé pedagogické innosti zasahováno v rozporu s právními
p edpisy,
c) na využívání metod, forem a prost edk dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzd lávání p i p ímé vyu ovací, výchovné, speciáln pedagogické a pedagogickopsychologické innosti,
d) na objektivní hodnocení své pedagogické innosti.
6. Povinnosti pedagogických pracovník
a) vykonávat pedagogickou innost v souladu se zásadami a cíli vzd lávání,
b) chránit a respektovat práva žáka,
c) chránit bezpe í a zdraví žáka a p edcházet všem formám rizikového chování ve školách a
školských za ízeních,
d) svým p ístupem k výchov a vzd lávání vytvá et pozitivní a bezpe né klima ve školním
prost edí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat ml enlivost a chránit p ed zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu žák a výsledky poradenské pomoci školského poradenského za ízení a školního
poradenského pracovišt , s nimiž p išel do styku,
f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a
vzd láváním.

7. pravidla vztah se zam stnanci mate ské školy
5.1. Zam stnanci mate ské školy dodržují pravidla vzájemné úcty, respektu, názorové
snášenlivosti, solidarity a d stojnosti ke všem ú astník m vzd lávání i vzájemn mezi
sebou.
5.2. D ti v mate ské škole jsou vedeny k úct ke všem zam stnanc m, zdraví všechny
zam stnance, uplat ují p i vzájemném kontaktu pravidla slušného chování.
5.3. Zákonní zástupci respektují zam stnance mate ské školy, nenarušují provoz mate ské školy,
Neprojevují se v i zam stnanc m mate ské školy vulgárn nebo agresívn .

l. II
UP ESN NÍ PODMÍNEK PRO P IJETÍ A UKON ENÍ VZD LÁVÁNÍ DÍT TE
V MATE SKÉ ŠKOLE

6. P ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání
6.1. Zápis k p edškolnímu vzd lávání se koná v období od 2. kv tna do 16. kv tna. Termín a
místo zápisu stanovuje editelka po dohod se z izovatelem a zve ej uje zp sobem v míst
obvyklým. P ijímání d tí se ídí Kritérii pro p ijímání d tí k p edškolnímu vzd lávání.
P edškolní vzd lávání se organizuje pro d ti ve v ku zpravidla od 3 do 6 let, nejd íve však
od 2 let.
6.2. Pro p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání p edkládá zákonný zástupce dít te
žádost zákonného zástupce o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání s léka ským
potvrzením o tom, že se dít podrobilo stanoveným pravidelným o kováním a je zdravotn
zp sobilé k docházce do mate ské školy.
6.3. P i p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání m že editelka školy sjednat se zákonným
zástupcem zkušební pobyt dít te v mate ské škole v délce nejvýše 3 m síce.
6.4. V m síci ervenci a srpnu lze p ijmout do mate ské školy d ti z jiné mate ské školy po dobu
p erušení provozu této mate ské školy p i nep ekro ení po tu d tí stanoveném na základ
jiných p edpis .

7. Rozhodnutí editelky Základní a Mate ské školy o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání
Na základ žádosti zákonného zástupce vydává editelka Základní školy a Mate ské školy
Rozhodnutí o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb.,
správní ád a zákonem 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a
jiném vzd lávání (Školský zákon).

8. Ukon ení p edškolního vzd lávání
8.1. editelka školy m že po p edchozím upozorn ní písemn oznámeném zákonnému zástupci
dít te rozhodnout o ukon ení p edškolního vzd lávání, jestliže
a) se dít bez omluvy zákonného zástupce nep etržit neú astní p edškolního vzd lávání po
dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným zp sobem narušuje provoz mate ské školy,
c) ukon ení doporu í b hem zkušebního pobytu léka nebo školské poradenské za ízení,
d) zákonný zástupce opakovan neuhradí úplatu za vzd lávání v mate ské škole nebo úplatu
za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s editelkou jiný termín úhrady.
8.2. Rozhodnout o ukon ení p edškolního vzd lávání nelze v p ípad
p edškolní vzd lávání povinné.

dít te, pro které je

9. P ístup ke vzd lání a školským službám cizinc
9.1. Ob ané jiného státu Evropské unie a jejich rodinní p íslušníci mají p ístup ke vzd lání a
školským službám za stejných podmínek jako ob ané eské republiky.
9.2. Ob ané ze t etích stát mají p ístup k p edškolnímu vzd lávání, pokud mají právo pobytu na
území R delší než 90 dn pokud jsou azylanty, osobami požívajícími dopl kové ochrany,
žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající do asné ochrany.
9.3. Povinné p edškolní vzd lávání se vztahuje na ob any R, Evropské unie a na jiné cizince,
kte í jsou oprávn ni pobývat na území R trvale nebo p echodn déle než 90 dn a na
ú astníky ízení o ud lení mezinárodní ochrany.

l. III
DOCHÁZKA DO MATE SKÉ ŠKOLY A ZP SOB PLN NÍ POVINNÉHO
P EDŠKOLNÍHO VZD LÁVÁNÍ

10. Docházka a omlouvání d tí
10.1. P i p ijetí dít te editelka mate ské školy písemn dohodne se zákonnými zástupci délku
pobytu a zárove zp sob a rozsah stravování po dobu pobytu v mate ské škole. Zm ny jsou
provád ny písemnou formou.
10.2. Povinné p edškolní vzd lávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Stanovuje se v rozsahu 4 hodin denn – od 8 hodin do 12 hodin. Povinnost p edškolního
vzd lávání není dána ve dnech, které p ipadají na období školních prázdnin.
10.3. Zákonný zástupce omluví nep ítomnost dít te první den jeho nep ítomnosti telefonicky,
nebo osobn . Po návratu do mate ské školy p edloží omluvenku na omluvném listu.
Zákonný zástupce je povinen doložit d vody nep ítomnosti nejpozd ji do 3 dn od výzvy.
10.4. P edem známou nep ítomnost povinn vzd lávaného dít te zákonný zástupce oznámí
p edem, o nep ítomnost delší než 3 dny žádá zákonný zástupce písemn editelku školy
formou formulá e „žádost o uvoln ní dít te“.
10.5. Povinn vzd lávané dít m že být omluveno pouze z d vodu nemoci nebo jiných
závažných d vod neumož ujících docházku dít te do mate ské školy.
10.6. P i neomluvené absenci budou zákonní zástupci vyzváni k návšt v školy, bude sepsán
záznam o jednání o neomluvené absenci, neomluvená absence delší než 20 hodin bude
hlášena na OSPOD, Odbor sociálních v cí.

11. Jiný zp sob pln ní povinnosti p edškolního vzd lávání
Jiným zp sobem pln ní povinnosti p edškolního vzd lávání se rozumí individuální vzd lávání
dít te, vzd lávání v p ípravné t íd základní školy, vzd lávání v p ípravném stupni základní
školy speciální a vzd lávání v zahrani ní škole na území R.
11.1. Individuální vzd lávání
Zákonný zástupce dít te, pro které je vzd lávání povinné, m že v od vodn ných p ípadech
zvolit, že bude individuáln vzd láváno. Má-li být dít individuáln vzd láváno p evážnou
ást školního roku, je zákonný zástupce povinen rtoto oznámení u init nejpozd ji 3 m síce
p ed za átkem školního roku. V pr b hu školního roku lze plnit povinnost individuálního
p edškolního vzd lávání nejd íve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzd lávání
doru eno editelce mate ské školy, kam bylo dít p ijato k p edškolnímu vzd lávání.
Oznámení musí obsahovat:
a) jméno, pop ípad jména a p íjemní, rodné íslo a místo trvalého pobytu dít te, v p ípad
cizince místo pobytu dít te,
b) uvedení období, ve kterém má být dít individuáln vzd láváno
c) d vody pro individuální vzd lávání dít te
editelka mate ské školy doporu í zákonnému zástupci dít te oblasti, v nichž má být
vzd láváno. Mate ská škola ov í úrove osvojování o ekávaných výstup v jednotlivých
oblastech. Termín ov ení je stanoven na listopad školního roku a náhradní termín na první
polovinu prosince.
Pokud zákonný zástupce nezajistí p ítomnost dít te na ov ování výstup ani v náhradním
termínu, editelka mate ské školy ukon í individuální vzd lávání. Odvolání
proti
rozhodnutí editelky školy nemá odkladný ú inek. Po ukon ení individuálního vzd lávání
nelze dít op tovn vzd lávat.

12. Dohled nad dít tem v mate ské škole
12.1. Zákonný zástupce p edává dít v dohodnuté dob u itelce mate ské školy. D ti se p ijímají
v dob od 6,30 hodin do 8,00 hodin.
12.2. Zákonný zástupce vyzvedává dít od u itelky mate ské školy v dohodnuté dob . D ti
odcházejí z mate ské školy zpravidla po odpolední sva in od 14,30 hodin do 16,00 hodin.
D ti, které odchází po ob d – v I. t íd mate ské školy v dob 11,45 hodin – 12,00 hodin,
ve 2. a 3. t íd mate ské školy v dob 12,00 – 12,30 hodin. Odchylky je možno dohodnout
individuáln .
12.3. Zákonný zástupce m že písemn zplnomocnit jinou osobu pro vyzvedávání dít te a jeho
p edávání do mate ské školy.
12.4. Pokud si pov ená osoba nevyzvedne dít do ukon ení doby provozu mate ské školy,
a) u itelka kontaktuje zákonné zástupce telefonicky,
b) informuje editelku školy,
c) kontaktuje OSPOD a požádá o zajišt ní neodkladné pé e
d) p ípadn se obrátí na Policii R

12.5. Náklady spojené se zajišt ním pé e o dít po skon ení provozní doby mate ské školy
požaduje škola na zákonných zástupcích.
l. IV
PROVOZ A VNIT NÍ REŽIM MATE SKÉ ŠKOLY

13. Podmínky provozu a organizace vzd lávání v mate ské škole
13.1. Mate ská škola je z ízena jako škola s celodenním provozem s ur enou dobou provozu od
6,30 do 16,00 hod.
13.2. V m sících ervenci a srpnu m že editelka mate ské školy po dohod se z izovatelem
provoz omezit nebo p erušit a to zejména z d vodu stavebních úprav, p edpokládaného nízkého
po tu d tí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo
p erušení oznámí editelka mate ské školy zákonným zástupc m d tí nejmén 2 m síce p edem.
13.3. Provoz mate ské školy lze ze závažných d vod a po projednání se z izovatelem omezit
nebo p erušit i v jiném období. Za závažné d vody se považují organiza ní i technické p í iny,
které znemož ují ádné poskytování p edškolního vzd lávání. Informaci o omezení nebo
p erušení provozu zve ejní editelka mate ské školy na p ístupném míst ve škole neprodlen
poté, co o omezení nebo p erušení provozu rozhodne.
13.4. Vzd lávání v mate ské škole probíhá ve 3 ro nících, p i emž do jedné t ídy mate ské školy
lze za adit d ti z r zných ro ník .
13.5. Mate ská škola m že organizovat zotavovací pobyty ve zdravotn p íznivém prost edí bez
p erušení vzd lávání, školní výlety a další akce související s výchovn vzd lávací inností školy.
O uskute n ní t chto pobyt , výlet a dalších akcí informuje mate ská škola zákonné zástupce
d tí nejmén týden p ed jejich zahájením.
14. Vnit ní denní režim p i vzd lávání d tí
14.1. P edškolní vzd lávání d tí podle stanoveného školního vzd lávacího (rámcového)
programu probíhá v základním denním režimu
1. t ída MŠ:
6.30 – 9.15 P íchod d tí do mate ské školy, p edávání d tí pedagogickým pracovnicím
do t ídy, voln spontánní zájmové aktivity, ízené aktivity, pohybové aktivity
8.15 - 8.35 Osobní hygiena, dopolední sva ina
9.15 -11.15 Osobní hygiena, p íprava na pobyt venku, pobyt d tí venku, p íp. náhradní
innost
11.15 -12.00 Ob d a osobní hygiena d tí
12.00 -14.00 Spánek a odpo inek d tí respektující rozdílné pot eby d tí,
individuální práce s d tmi s nižší pot ebou spánku
14.00 -14.30 Odpolední sva ina, osobní hygiena
14.30 -16.00 Volné innosti a aktivity d tí ízené pedagogickými pracovníky
zam ené p edevším na hry, zájmové innosti a pohybové aktivity d tí,
v p ípad p kného po así mohou probíhat na zahrad mate ské školy

2. a 3. t ída MŠ:
6.30 – 9.30 P íchod d tí do mate ské školy, volné spontánní zájmové aktivity, ízené
aktivity, pohybové aktivity
7.00 Odchod d tí do 2. t ídy MŠ
8.25 - 8.40 Osobní hygiena, dopolední sva ina
9.30 -11.30 Osobní hygiena, p íprava na pobyt venku, pobyt d tí venku, p íp. náhradní
innost
11.30 -12.00 Ob d a osobní hygiena d tí
12.00 -14.00 Spánek a odpo inek d tí respektující rozdílné pot eby d tí,
individuální práce s d tmi s nižší pot ebou spánku, ízené innosti ve 3.
t íd zam ené na p ípravu na vstup do základní školy
14.00 -14.30 Odpolední sva ina, osobní hygiena
14.30 -16.00 Volné innosti a aktivity d tí ízené u itelkou
zam ené p edevším na hry, zájmové innosti a pohybové aktivity d tí,
v p ípad p kného po así pobyt na zahrad mate ské školy

15. Odhlašování a p ihlašování ob d :
Odhlašování a p ihlašování ob d se ídí pokyny editelky školy zve ejn nými na nást nce
mate ské školy a na webových stránkách školy. Úhrada ob d m že být zaplacena vedoucí
kuchyn mate ské školy hotov nebo p evodem na ú et školy. Dít , které je p ítomno v mate ské
škole vždy odebírá stravu. Dietní stravování je umožn no po dohod se zákonným zástupcem a
editelkou školy. V p ípad nep ítomnosti dít te v mate ské škole je dít ti automaticky strava
odhlášena.
16. Pobyt venku:
Za p íznivého po así tráví d ti venku nejmén dv hodiny.
D vodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déš , mlha, zne išt né ovzduší nebo teplota
pod – 10°C, stejn tak vysoké teploty v letních m sících.

17. Zm na režimu
Stanovený základní denní režim m že být pozm n n v p ípad , že to vyplývá ze školního
vzd lávacího (rámcového) programu a v p ípad výlet , exkursí, divadelních a filmových
p edstavení pro d ti, besídek, d tských dn a jiných akcí.

18. Konkretizace zp sobu informování zákonných zástupc d tí o pr b hu jejich vzd lávání a
dosažených výsledcích
18.1. Zákonní zástupci dít te se mohou informovat o cílech, zam ení, formách a obsahu
vzd lávání konkretizovaných podle podmínek uplatn ných v mate ské škole ve školním
vzd lávacím programu, který je voln p ístupný na nást nce v šatn mate ské školy a na
webových stránkách školy.

18.2. Zákonní zástupci dít te se mohou pr b žn b hem roku v dob ur ené pro p íchod d tí do
mate ské školy a jejich p edání ke vzd lávání informovat u pedagogického pracovníka
vykonávajícího pedagogickou innost ve t íd , do které dít dochází, o pr b hu a výsledcích
vzd lávání dít te.
18.3. Vedoucí mate ské školy na po átku školního roku svolává t ídní sch zky, na kterých jsou
zákonní zástupci d tí informováni o provozu mate ské školy, organizaci vzd lávání, školním
vzd lávacím programu, t ídních programech, organiza ních záležitostech a rozhodnutích
mate ské školy týkajících se podstatných záležitostí vzd lávání d tí. V p ípad nezbytné pot eby
m že být svolána i mimo ádná sch zka rodi
s vedením mate ské školy, a to zejména
z provozních d vod .
18.4. Zákonní zástupci dít te si mohou domluvit s editelkou Základní školy a Mate ské školy,
s vedoucí u itelkou mate ské školy nebo s u itelkou vykonávající pedagogickou innost ve t íd
individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné p ipomínky zákonných zástupc ke
vzd lávání dít te.
18.5. editelka Základní školy a Mate ské školy, vedoucí u itelka mate ské školy nebo u itelka
vykonávající pedagogickou innost ve t íd , do které dít dochází, mohou vyzvat zákonné
zástupce, aby se osobn dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzd lávání dít te.

19. Informování zákonných zástupc d tí o mimo ádných školních a mimoškolních akcích
19.1. Pokud mate ská škola organizuje a po ádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a
filmová p edstavení pro d ti, besídky, d tské dny apod., informuje o tom nejmén 2 dny p edem
zákonné zástupce d tí prost ednictvím sd lení pedagogickým pracovníkem p i p edávání dít te
zákonnému zástupci po ukon ení denního vzd lávání, pop ípad písemným upozorn ním
umíst ným na nást nkách v šatn .
19.2. V p ípad , že sou ástí akcí školy bude i finan ní p ísp vek rodi , vyžádá si mate ská škola
souhlas zákonných zástupc s ú astí dít te na takovéto akci a pro d ti, jejichž zákonní zástupci
nesouhlasí s jejich ú astí, zajistí po dobu konání takovéto akce dohled pracovníkem školy.

20. Konkretizace zp sobu omlouvání d tí zákonnými zástupci z každodenního vzd lávání a
zp sobu informování o jejich zdravotním stavu
20.1. Pokud je zákonnému zástupci dop edu známá krátkodobá nep ítomnost dít te p i
vzd lávání v mate ské škole, oznámí tuto skute nost v etn uvedení d vodu a doby
nep ítomnosti dít te v dostate ném p edstihu telefonickou formou nebo osobn mate ské škole.
20.2. V p ípad , že dít onemocní nebo se mu stane úraz a nem že se z tohoto d vodu ú astnit
vzd lávání, oznámí tuto skute nost bez zbyte ného odkladu zákonný zástupce mate ské škole a
to v etn p edpokládané doby nep ítomnosti dít te v mate ské škole. Oznámení této
nep edvídané nep ítomnosti dít te je možné i telefonicky.
20.3. P i p edávání dít te ke každodennímu vzd lávání v mate ské škole informuje zákonný
zástupce dít te p ejímajícího pedagogického pracovníka o p ípadných menších zdravotních
obtížích dít te, které by mohly mít vliv na omezení jeho innosti p i vzd lávání.

20.4. Zákonní zástupci dít te informují mate skou školu o každé zm n zdravotní zp sobilosti
dít te, o v tších zdravotních potížích a dalších závažných skute nostech, které by mohly mít vliv
na pr b h vzd lávání dít te.
20.5. V p ípad , že dojde v pr b hu vzd lávání k akutnímu onemocn ní (vysoká hore ka,
zvracení, pr jem) zajistí u itelka odd lení dít te od ostatních d tí a neprodlen informuje
zákonné zástupce, kte í dle možnosti co nejd íve dít ze za ízení vyzvednou.
21. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za p edškolní vzd lávání a stravného v mate ské
škole
21.1. Úhrada úplaty za vzd lávání
Zákonní zástupci dodržují p i úhrad úplaty za p edškolní vzd lávání podmínky stanovené ve
sm rnici o úplat v MŠ.
21.2. Úhrada stravného
Zákonní zástupci dodržují p i úhrad stravného podmínky stanovené ve sm rnici o úhrad
stravného.

22. Základní pravidla chování zákonných zástupc d tí p i vzájemném styku se zam stnanci
mate ské školy, s jinými d tmi docházejícími do mate ské školy a s ostatními zákonnými
zástupci
P i pobytu v mate ské škole zákonní zástupci d tí
a) dodržují stanovenou organizaci provozu mate ské školy a vnit ní režim mate ské školy,
b) ídí se školním ádem mate ské školy,
c) dodržují p i vzájemném styku se zam stnanci mate ské školy, s jinými d tmi
docházejícími do mate ské školy a s ostatními zákonnými zástupci d tí pravidla slušnosti
a vzájemné ohleduplnosti.

l. IV
PODMÍNKY ZAJIŠT NÍ BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ D TÍ A JEJICH
OCHRANY P ED SOCIÁLN PATOLOGICKÝMI JEVY A P ED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEP ÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

23. Pé e o zdraví a bezpe nost d tí p i vzd lávání

23.1. Mate ská škola vykonává dohled nad dít tem od doby, kdy je u itelka mate ské školy
p evezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pov ené osoby, až do doby, kdy je u itelka
mate ské školy p edá jeho zákonnému zástupci nebo jím pov ené osob . P edat dít pov ené
osob lze jen na základ písemného pov ení vystaveného zákonným zástupcem dít te.
23.2. K zajišt ní bezpe nosti d tí p i pobytu mimo mate skou školu stanoví editelka mate ské
školy po et pedagogických pracovník tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka p ipadlo
nejvýše

a) 20 d tí z b žných t íd, nebo
b) 12 d tí ve t íd , kde jsou za azeny d ti s p iznanými podp rnými opat eními druhého až
pátého stupn nebo d ti mladší 3 let.
23.3. Výjime n m že editel mate ské školy zvýšit po ty d tí uvedené
a) v odstavci 22.2. písm. a), nejvýše však o 8 d tí, nebo
b) v odstavci 22.2. písm. b), nejvýše však o 11 d tí.
23.4. P i zvýšení po tu d tí nebo p i specifických innostech, nap íklad sportovních innostech,
nebo p i pobytu d tí v prost edí náro ném na bezpe nost ur í editel mate ské školy k zajišt ní
bezpe nosti d tí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjime ných p ípadech jinou zletilou
osobu, která je zp sobilá k právním úkon m a která je v pracovn právním vztahu k právnické
osob , která vykonává innost mate ské školy.
23.5. V zájmu ochrany zdraví ostatních d tí m že u itelka požádat zákonného zástupce o
doložení zdravotní zp sobilosti dít te ke vzd lávání formou p edložení potvrzení od ošet ujícího
léka e. Také p i nástupu po onemocn ní m že u itelka požadovat od zákonného zástupce
písemné potvrzení od léka e, že je dít zdravé a m že zp t do kolektivu.
23. 6. D ležitým prvkem ochrany p ed rizikovým chováním je i výchovn vzd lávací p sobení
na d ti zam ené na zdravý zp sob života. V rámci školního vzd lávacího programu jsou proto
d ti nenásilnou formou a p im en v ku seznamovány s nebezpe ím drogové závislosti,
alkoholismu, kou ení, virtuální závislosti, patologického hrá ství, vandalismu, kriminality a
jiných forem rizikového chování.
23.7. Školní budova je voln p ístupná v dob stanovené pro p ijímání d tí. Každý p íchozí
použije k otev ení budovy videotelefon, oznámí d vod p íchodu. Každý pracovník, který otevírá
budovu p íchozím, je povinen zjistit d vod návšt vy a zajistit, aby se p íchozí nepohybovali
nekontrolovan po budov . B hem provozu jsou dve e voln otevíratelné zevnit .
23.8. V budov mate ské školy platí zákaz kou ení v etn elektronických cigaret, zákaz požívání
alkoholu a jiných návykových látek, zákaz používání nepovolených elektrických spot ebi .

l. V
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATE SKÉ ŠKOLY

24.1. Po dobu vzd lávání p i pobytu dít te v mate ské škole zajiš ují pedagogi tí pracovníci, aby
d ti zacházely šetrn s u ebními pom ckami, hra kami a dalšími vzd lávacími pot ebami a
nepoškozovaly ostatní majetek mate ské školy.
24. 2. P i prokázané zám rné škod na majetku školy dít tem hradí škodu zákonný zástupce
dít te.
24.2. Zam stnanci i rodi e odkládají osobní v ci pouze na místa k tomu ur ená.

l. VII

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
Školní ád mate ské školy nabývá ú innosti dnem 4. 9. 2017.

Ve Strup icích dne 17. 8. 2017

Mgr. Jana Mišková
editelka školy

p ílohy:
. 1: žádost rodi o p ijetí k p edškolnímu vzd lávání
. 2: žádost rodi o ukon ení p edškolního vzd lávání
. 3: oznámení zákonného zástupce o individuálním vzd lávání dít te

P íloha . 1
Žádost o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání

1. zákonný zástupce
Jméno a p íjmení: _______________________________________________________________
Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________
2. zákonný zástupce
Jméno a p íjmení: _______________________________________________________________
Místo trvalého pobytu:___________________________________________________________
Zákonní zástupci dít te žádají o p ijetí k p edškolnímu vzd lávání svého dít te od ____________
editelku školy
Jméno a p íjmení: Mgr. Jana Mišková
Základní škola a Mate ská škola Strup ice, okres Chomutov
Údaje o dít ti
Jméno a p íjmení: ______________________________________________________________
Datum narození: _____________________ Rodné íslo: _______________________________
Trvalý pobyt: ____________________________________ PS : ________________________
Místo narození: ______________________ Státní ob anství: __________________________
Zdrav. pojiš ovna: ___________Kód pojiš ovny: _______ Mate ský jazyk: _______________
Docházka dít te do MŠ – ozna te :
Celodenní - polodenní (up esn te)__________________________________________________

Léka ská zpráva o zp sobilosti dít te k docházce do MŠ a ádném o kování :

Údaje o zákonných zástupcích dít te :

Otec dít te : _________________________Matka dít te : ____________________________
Trvalý pobyt : ______________________
Telefon :

____________________________

______________________

_____________________________

Zam stnavatel : _____________________

_____________________________

Adresa a telefon p i náhlém onemocn ní :
______________________________________________

Organizace docházky do mate ské školy
Veškerá pravidla jsou uvedena ve školním ádu, v etn práv a povinností jak zákonných
zástupc , tak mate ské školy. Nejd ležit jší z nich jsou:
• neprodlen oznamovat každou zm nu oproti údaj m v této žádosti
• respektovat organizaci MŠ
• do MŠ dochází d ti zdravé, u itelka m že vyžadovat potvrzení od léka e
• oznámit onemocn ní dít te p enosnou chorobou nebo její výskyt v rodin
• ob strany aktivn spolupracují na výchov dít te.
Docházka dít te m že být ukon ena:
pokud se dít bez omluvy neú astní p edškolního vzd lávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným zp sobem opakovan narušuje provoz mate ské školy
• ukon ení pobytu doporu í v pr b hu zkušebního pobytu školské poradenské za ízení nebo léka
• zákonný zástupce opakovan neuhradí úplatu za vzd lávání v mate ské škole nebo úplatu za
školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s editelkou školy jiný termín úhrady.

Další ujednání
Zákonní zástupci souhlasí se zpracováváním a evidováním osobních údaj jejich dít te ve smyslu
všech ustanovení zákona .101/2000 Sb. o ochran osobních údaj v platném zn ní.
Sv j souhlas poskytují pro ú ely vedení dokumentace školy podle zákona .561/2004 Sb. školského
zákona v platném zn ní, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, po ádání mimoškolních akcí školy,
úrazového pojišt ní d tí, zve ej ování fotografií a údaj jejich dít te na internetových stránkách
školy a propaga ních materiálech školy. Souhlas poskytují na celé období docházky jejich dít te
v mate ské
škole a na dobu, po kterou se tato dokumentace v mate ské škole povinn archivuje.

Zákonní zástupci dít te se dohodli, že záležitosti spojené s p ijetím k p edškolnímu vzd lávání bude
vy izovat zákonný zástupce: ___________________________________

V __________________ dne: ______________

podpis zákonných zástupc :_____________________

P íloha . 2
editelka školy
Mgr. Jana Mišková
Základní škola a Mate ská škola Strup ice
Kostelní 29
43114 Strup ice

Žádost o ukon ení p edškolního vzd lávání dít te

jméno a p íjmení žadatele………………………………………………………………………
datum narození……………………………………….
bytem:……………………………………………......
telefon:……………………………………………….
Žádám o ukon ení p edškolního vzd lávání mého dít te
…………………………………………………………
nar. dne……………………………… v Mate ské škole ……………………………………
ke dni…………………………………………………….
D vod:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce:……………………………………..

V ……………. dne:……………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádosti se vyhovuje

/hranaté razítko školy/

jméno a p íjmení
editelka školy

V ……………….. dne:………………………

P íloha . 3
editelka školy
Mgr. Jana Mišková
Základní škola a mate ská škola Strup ice
Kostelní 29
431 14 Strup ice

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzd lávání
Jméno a p íjemní zákonného zástupce:_________________________________________
Adresa: __________________________________________________________________
Telefon: ____________________________E-mail: _______________________________

Oznamuji Vám podle §34b zákona . 561/2004 Sb.., školského zákona, že moje dít bude plnit
povinné p edškolní vzd lávání formou individuálního vzd lávání.
Jméno a p íjmení dít te: __________________________________Rodné íslo:____________
Místo trvalého pobytu:__________________________________________________________
Období, ve kterém bude dít individuáln vzd láváno:_________________________________
D vody pro individuální vzd lávání:_______________________________________________

Prohlašuji, že jednám ve shod s druhým zákonným zástupcem.
Dále prohlašuji,
a) že jsem byl mate skou školou pou en o její povinnosti ov it si úrove osvojování
o ekávaných výstup v jednotlivých oblastech mým dít tem a zajistím ú ast na tomto
ov ování ve školou stanovených termínech
b) že beru na v domí, že nezajišt ní ú asti na tomto ov ování ve stanovených termínech je
d vodem pro ukon ení individuálního vzd lávání, bez možnosti jeho obnovení,
c) že mi byly mate skou školou doporu eny oblasti, v nichž má být dít vzd láváno

Ve:_____________________dne:_______________

_________________________
podpis zákonného zástupce

