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Podmínky provozu a organizace vzdělávání 
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, 
psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj  
a pro navazující vzdělávání v základní škole.  Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním 
provozem od 6.30 do 16.30 hodin, 
od 6.00 do 7.15 a od 15.15 do 16.30 hodin probíhá vzdělávání v I. třídě mateřské školy. 
Budova školy se pro příchod dětí odemyká na dobu od 6.10 do 8.00 hodin, pro vyzvedávání 
dětí po obědě v době od 11.50 do 12.15 hodin a pro rozcházení dětí od 14.30 do 16.20 hodin.  
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve dvou třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy 
jsou zařazovány děti z různých ročníků. 
Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností 
školy. 
O uskutečňování těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce 
prostřednictvím vývěsek v šatnách dětí. 
 
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 
V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz 
v bodě tohoto školního řádu omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, 
předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu 
apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel školy zákonným zástupcům nejméně  
2 měsíce předem. 
 
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 
přerušit i v období jiném. Za vážné důvody se považují organizační či technické příčiny, které 
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení 
provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co 
o omezení nebo přerušení rozhodne. 
 
  



Vnitřní denní režim  

6:30 – 8:30 
 
6:30 – 8:00 

scházení dětí, ranní hry podle volby a přání dětí, komunitní kruh, 
didaktické činnosti, pohybové aktivity 
příchod do MŠ 

8:30 – 9:15 osobní hygiena, dopolední svačina 

9:15 – 11:15 didakticky cílené činnosti, pobyt venku 

11:15 – 12:15 oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek 

12:15 – 14:00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní 
příprava 

14:00 – 14:45 vstávání, odpolední svačina, osobní hygiena 

14:45 – 16:30 rozšířené aktivity a pokračování v didakticky cílených činnostech, 
pobyt na zahradě, hry podle volby a přání dětí 

 
Denní režim respektuje věkové a individuální zvláštnosti i jejich potřeby a biorytmus. Je volný, 
pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. V mateřské škole je dostatečně dbáno 
na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných 
her, je jim to umožněno. 
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkurzí, divadelních  
a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 
 
 
Podmínky zajištění bezpečnost dětí a péče o jejich zdraví při vzdělávání  
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 jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě 
pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem 
dítěte. 
 
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 
 
Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí při společných akcích v provozní době školy a při 
akcích po skončení provozu (oslavy Dne matek, besídky, zahradní slavnosti, Den otevřených 
dveří). 
 
Při běžném pobytu mimo území mateřské školy může z důvodu zajištění bezpečnosti připadat 
na jednu učitelku nejvýše 20 dětí.  
 
Při pracovních a výtvarných činnostech vykonávají děti práci s nástroji za zvýšené opatrnosti  
a výhradně pod dohledem učitelek.  
 
Za zdraví dítěte jsou zodpovědní jeho rodiče a je na jejich uvážení a zodpovědnosti, zdali 
považují za vhodné, umístit dítě do kolektivu. 
 
Pokud má pedagogický pracovník při přebírání dítěte od zákonného zástupce podezření, že 
dítě není v zdravé, má právo vyloučit dítě z kolektivu a požádat zákonného zástupce o doložení 



zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře, 
že dítě může do dětského kolektivu. 
 
Při příznacích onemocnění během pobytu dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky 
informováni a vyzváni 
zajištění péče o dítě.   
 
Rodiče by měli obratem informovat o každé změně zdravotního stavu dítěte, popř. výskytu 
infekční choroby v rodině. 
 
Podávání léků učitelkou, je možné pouze výjimečně se souhlasem ředitelky ZŠ a MŠ v případě, 
že by jinak bylo ohroženo zdraví dítěte na základě zprávy ošetřujícího lékaře, která popisuje 
přesné dávkování. 
    
Školní budova je volně přístupná pouze v době, stanovené pro přijímání a rozcházení dětí. 
Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich 
návštěvy a zajistit, aby se volně nepohybovali nekontrolovaně po budově. 
 
Ve všech prostorách školy platí   zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených 
elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí na místa, která k tomu nejsou určena, nošení 
nebezpečných věcí  
(ostré předměty, léky, zápalky apod.)  
 
Cennosti, které si dítě do mateřské školy přinese, má dítě na zodpovědnost zákonných 
zástupců a škola nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu a poškození. 
 
Na schůzky rodičů přicházejí rodiče bez dětí.  
 
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí 
V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a jejich schopnostem vedeny 
k pochopení dané problematiky. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, 
alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (PC, televize, video), patologického hráčství, 
vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva 
zdravého životního stylu. 
 
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 
pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné 
deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. 
za pomoci školských poradenských zařízení. 
 
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytváření příznivého sociálního klimatu mezi 
dětmi navzájem a mezi dětmi, zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí. 
 
Pohybové aktivity ve třídě 
Při sportovních a pohybových aktivitách a činnostech dbají učitelky na zvýšenou bezpečnost 
dětí, upozorňují na případná nebezpečí, zajišťují pomoc při cvičení. Zařazují jen takové aktivity, 



které prostor dovolí, volí intenzitu a obtížnost těchto aktivit vzhledem k individuálním 
schopnostem dětí. 
 
Pobyt venku 
Zpravidla 2 hodiny denně (podle počasí), v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce 
ven.  
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 6 °C, při silném větru a dešti. 
Co nejvíce je využívána školní zahradu, která je oplocená, vhodná pro sport i pro vzdělávání, 
poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, dostatek herních 
prvků. 
Zásady provozu: 

- Na školní zahradě 
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, 
aby předcházely úrazům. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících si dětech na uvedené 
ploše. Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení. Před vstupem na zahradu připomenou 
učitelky dětem dohodnutá pravidla chování a trvají na jejich dodržování. Betonové stupně, 
zábradlí a stěny altánků nejsou herními prvky a není dovoleno je takovým způsobem využívat.  
Pro hraní dětí s pískem je určená ohraničená plocha s možností výměny písku tak, aby 
vyhovoval hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. Před ukončením 
pobytu venku uklidí učitelka s dětmi veškeré vybavení a zajistí zakrytí pískoviště. Provozní 
pracovnice zajišťuje odemykání branky pro přístup dětí do areálu školy. Za úklid hřiště 
zodpovídá správce zahrady, konkrétní činnosti a časové vymezení je rozepsáno v Provozním 
řádu zahrady. 
      -   Na dětském hřišti 
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí, kterou zajistí zejména promyšlenou organizací 
činnosti. Hřiště lze využívat pouze za sucha. Před vstupem na hřiště připomenou učitelky 
dětem dohodnutá pravidla chování. Po příchodu provedou učitelky vizuální kontrolu, zda se 
na ploše nenacházejí nebezpečné předměty a kontrolu technického stavu herních prvků. Děti 
jsou pod neustálým dohledem pedagogických pracovníků, ke hrám využívají zejména herní 
prvky určené pro skupinu daného věkového složení.  
        - Na městských komunikacích 
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližší okolí MŠ. Při vycházkách učí pedagogické pracovnice 
děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi. 
Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti 
uklidní a plně soustředí. Podle potřeby používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice 
výstražné vesty. Kde není chodník, chodí po levé krajnici, na více zatížených místech či 
nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. 
Pokud jde se skupinou jako doprovod pouze jedna osoba, jde vzadu, aby měla neustálý 
přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. V čele skupiny by pak mělo jít to 
z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout. Učitelky průběžně seznamují děti 
s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti 
hrají. 
 
Odpočinek 
Dětem k odpolednímu odpočinku slouží prostory samostatné ložnice. Odpočinek a spánek 
vychází z individuálních potřeb dětí. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Děti 



odpočívají při poslechu pohádky, učitelka děti probouzí ve 14.00 hodin.  Během odpočinku 
děti mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby. 
 
Stravování  
V MŠ je pouze výdejna. Stravu dovážíme z kuchyně ZŠ. Pokud je dítě přítomno v době 
podávání stravy, 
vždy se stravuje. 
Polévku nalévají dětem učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje provozní pracovnice, dítě má 
vždy právo požádat o množství. Při obědě starší děti používají dle možnosti příbory. Po obědě 
po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem podle 
potřeby pomáhá učitelka. 
Nutit děti do jídla je nepřípustné.  
 
Pitný režim 
Ve třídách jsou dětem k dispozici po celý den tekutiny v konvicích s víkem. Děti mají možnost 
se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. 
Nápoje jsou dle potřeby doplňovány, děti si mohou vybrat mezi slazeným a neslazeným 
nápojem. 
 
 
 
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu  
Pravidelné větrání 

- ráno před příchodem dětí intenzivní vyvětrání 
- v průběhu dne krátké, ale intenzivní větrání 
- během odpoledního odpočinku dětí 

Teplota vzduchu 
Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20 °C až 22°C. 
Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje provozní pracovnice, každá třída je vybavena nástěnným 
teploměrem. 
Osvětlení 
Třídy a herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. 
Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé. 
 
Zásobování pitnou vodou 
Voda je dodávána z městské vodovodní sítě. 
 
Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
Výměna prádla: ručníky 1x týdně, jinak podle potřeby  
                             ložní prádlo 1x za 3 týdny, jinak podle potřeby 
Použité ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá a odnese. Teprve pak povléká čisté ložní 
povlečení. Použité a čisté prádlo se nekříží.  Skříně na prádlo se pravidelně větrají 1x měsíčně 
dezinfikují.  Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned. Ložní 
prádlo a ručníky jsou označené značkami dětí. Ručníky dětí a ložní prádlo perou rodiče dětí, 
každý pro své dítě. Prádlo ihned rodiče odnáší domů, o způsobu   praní   jsou instruováni na 
první informativní schůzce v daném školním roce. 
 



Hygienicko – protiepidemický režim 
Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá provozní 
pracovnice. Zodpovídá za nákup, uložení a evidenci čistících a dezinfekčních prostředků a za 
jejich správné použití. 
 
Způsob a četnost úklidu prostor a čištění povrchů 
 Denně 

setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytů 
topných těles a klik, 

       vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem, za použití čistících prostředků 
s dezinfekčním účinkem  
       umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodě 
Týdně 

omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů, umytí 
kelímků k ústní hygieně, dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních 
parapetů, nábytku, hraček 

2x ročně 
mytí oken včetně rámů, umytí svítidel, vyprání koberců, celkový úklid všech prostor školy 

Malování 
třídy mateřské školy 1x za tři roky, prostor výdejny ročně 

       
Zacházení s majetkem mateřské školy 
Po dobu vzdělávání zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s hračkami, učebními 
pomůckami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. 
 
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby 
nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost 
neprodleně zaměstnanci školy. 
 
Zabezpečení budovy a další bezpečnostní opatření 
Vstup do budovy je otevřen pouze při scházení a rozcházení dětí. Každý zaměstnanec, který 
otevírá budovu cizím příchozím je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 
nekontrolovaně nepohybovali po budově. 
 
V budově a v prostorách školy platí zákaz požívání alkoholu, zákaz kouření, používání 
nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která 
k tomu nejsou určena. 
 
Škola má vypracované požární a poplachové směrnice.     
 
 Účinnost od 1.9.2022                                                                            Mgr. Petra Pletichová 
                                                                                                                         Ředitelka 
 
 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace 
 
Školní řád mateřské školy 
 
Předškolní vzdělávání organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let. 
Vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), již od své účinnosti 
v roce 2005, nevylučoval. Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20.4.2016, kterým se mění školský 
zákon, se s účinností od 1.9.2016 stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.  
 
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní 
vzdělávací program 
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání  
-  podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 
-  podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji 
-  podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem 
-  napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání 
-  poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
-  vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 
Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních 
podmínek uplatněných v mateřské škole 
 
Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 
 
Každé přijaté dítě má právo: 
-    na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho 
osobnosti 
-    emočně kladné prostředí 
-    být respektováno jako individualita, která tvoří svůj život 
-    na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností v MŠ 
-    na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole 
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod  
a Úmluva o právech dítěte.  
 
Každé přijaté dítě má povinnost:  
  -    řídit se pokyny učitelek a dalších zaměstnanců školy 
  -    respektovat třídní i obecně platná pravidla chování 
  -    podřizovat se v nezbytné míře omezením vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské 
škole potřebný řád 
 
Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 
 
Rodiče dětí, opatrovníci nebo osvojitelé dětí mají právo: 
-    na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 
-    konzultovat výchovné i jiné problémy s učitelkou či ředitelkou školy 
-    na poradenskou pomoc 



-    po dohodě s učitelkou na přítomnost ve třídě dítěte 
-    požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu  
-    přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu školy 
 
Zákonní zástupci dětí jsou povinni: 
-    zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo   
vhodně a čistě  
     upraveno, zodpovídají za vyhovující oblečení a obuv při pobytu v mateřské škole a na akcích 
školy dle jejího  
    doporučení 
-   zákonní zástupci jsou povinni zúčastnit se schůzek rodičů, jakákoliv rozhodnutí z těchto 
schůzek jsou pro  
     všechny odpovědné zástupce závazná 
 
-     na vyzvání učitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se   
vzdělávání dítěte 
-     informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 
nebo jiných  
      závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte a včas nahlašují 
infekční onemocnění  
      v rodině 
-    dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 
-    oznamovat údaje nezbytné pro matriku podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 
561/2004 Sb. další   
      údaje, které jsou nezbytné pro bezpečnost dětí jako aktuální telefonní čísla, změna 
bydliště, změna zdravotní  
      pojišťovny  
-    bezodkladně vyzvednout ze školy dítě, které jeví známky onemocnění 
-    ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné 
 
 Základní práva pedagogických pracovníků 
-   odmítnout převzít dítě a vyloučit z kolektivu, pokud jeví známky nemoci nebo jeví akutní 
problémy (horečka,     
    zvracení, průjem, zavšivení atd.) 
-   odmítnout dítě vydat zákonnému zástupci či jiné pověřené osobě při podezření, že dotyčná 
osoba jeví známky  
    nezpůsobilosti k vyzvednutí dítěte 
-   na dodržování pravidel slušnosti ze strany zákonných zástupců  
-   vyzvat rodiče ke konzultaci při porušování Školního řádu a při výchovných či vzdělávacích 
problémech dítěte 
 
 Zápis a přijímání dětí  
 
Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti 
od dvou let 
 



Ředitelka školy stanoví pro zápis termín po dohodě se zřizovatelem, a to v termínu od  
2. května do 16. května a zveřejní je způsobem obvyklým (webové stránky, vývěsky), zápis se 
provádí v mateřské škole 
při „Dnu otevřených dveří“ 
 
Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání kritéria,  která jsou vyvěšena 
současně se zveřejněním termínu zápisu  
 
Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro 
trvalou kontraindikaci 
  
O přijetí dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení 
 
Počet dětí ve třídě je 24, zřizovatel školy může povolit zvýšení na 28     
 
Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může být se zákonnými zástupci sjednán zkušební 
pobyt v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce 
 
Povinné předškolní vzdělávání: 
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání od 
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, není – li 
stanoveno jinak (§ 34a, odst. 2 ŠZ). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě povinnému 
předškolnímu vzdělávání nebo nezajistí-li řádné docházení a péči o povinné předškolní 
vzdělávání dopouští se přestupku podle § 182a školského zákona). 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud se nerozhodl 
pro jinou mateřskou školu nebo individuální vzdělávání. 
 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 
nejméně 4 hodiny v časovém rozpětí od 8 do 12 hodin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se 
po celou dobu provozu školy, v níž je vzděláváno. 
 
Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. 
 
Podmínky pro uvolňování a omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání  
 
Při předem známé absenci dítěte delší než 3 dny doloží zákonní zástupci žádost o uvolnění 
z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:  
- jméno dítěte 
- oznámení skutečnosti, která odůvodňuje uvolnění dítěte 
- časový rozsah nepřítomnosti 
- podpis rodičů  
 



V ostatních případech omlouvá nepřítomnost dítěte zákonný zástupce telefonicky nejpozději 
do 7.30 hodin.  
Při návratu do mateřské školy vyplní důvod absence do omluvného listu dítěte 
 
Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, při pokračování absence zašle ředitelka 
školy oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí (§ 34a, odst.4 ŠZ) 
 
Omlouvání ostatních dětí 
 
Rodiče omlouvají děti přímo učitelce nebo telefonicky den předem nebo nejpozději do 7.00 
hodin v den nepřítomnosti dítěte, jinak je dítě započítáno do docházky a bude za tento den 
zaplaceno stravné 
 
V případě neomluvené absence si mohou rodiče první den nemoci vyzvednout oběd v době 
od 10.45 do 12.15. hodin do vlastních přinesených nádob  
 
V případě nepřítomnosti delší než 2 týdny vyplní rodič omluvný list s odůvodněním absence 
 
Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 
po dobu delší než  
2 týdny, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání 
 
Individuální vzdělávání dítěte 
 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 
vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy 
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým povinnost začíná (§34a, odst .4 ŠZ) 
 
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 
- jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu 
dítěte 
- uvedení období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno 
- důvody pro individuální vzdělávání (§34b, odst.2 ŠZ) 
 
Ředitelka předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§34b, 
odst 3 ŠZ). Tyto oblasti vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy a dohodne 
termín ověření v mateřské škole 
(1.termín ověření listopad, náhradní prosinec). 
 
Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověření, a to ani v náhradním termínu, 
ředitelka školy ukončí individuálním vzdělávání  
 
Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 
Pro děti s s potřebou podpůrného opatření prvního stupně vypracovává ředitelkou školy 
určená učitelka plán pedagogické podpory, ve kterém je upravena organizace a hodnocení 



vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce bez doporučení školského 
poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu rodičů. 
 
Pokud po vyhodnocení nepostačuje podpůrné opatření prvního stupně, doporučí ředitelka 
školy využití školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního vzdělávání 
dítěte. 
 
Podmínkou pro uplatnění 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení 
s informovaným souhlasem zákonných zástupců. K poskytnutí poradenského pomoci dojde na 
základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD. 
 
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 
zákonného zástupce.  
Ředitelka školy provádí vyhodnocování, nejméně 1x ročně, pro ukončení na základě 
doporučení školského poradenského zařízení již nevyžaduje informovaný souhlas zákonného 
zástupce, tuto skutečnost s ním pouze projedná. 
 
 
 
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 je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 
podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 
stupně podpory. 
 
Rozdělení dětí do tříd 
-    děti jsou rozděleny do tříd podle věku od nejmladších v I. třídě po nejstarší ve II. třídě, jsou 
tak tvořeny třídy  
      heterogenní, tedy věkově smíšené 
-    děti je možné spojovat v případě absence učitelů nebo provozních zaměstnanců, při 
provozních problémech,    
      v případě školních prázdnin atd. 
 
Podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělání v mateřské škole a pro jejich 
předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání  
-    zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho 
převlečení v šatně   
     pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ 
 
-    zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka 
mateřské školy  
     přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou 
k přebírání dětí  



     zákonnými zástupci, jsou povinni opustit areál MŠ, v případě, že tak neučiní nese sám 
zodpovědnost za  
     případnou škodu na zdraví a majetku nacházejícího se v areálu školy  
 
-    v případě, že je zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu 
v mateřské škole, bude  
     s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po 
ukončení vzdělávání 
 
-    zákonní zástupci dítěte mohou výjimečně pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání 
při   
     vzdělávání  
     v mateřské, vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají 
zákonní zástupci   
     učitelce ve třídě, osoba prokáže svoji totožnost 
 
-   pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický 
pracovník 
    a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky 
    b) informuje telefonicky ředitelku školy  
    c)  pokud se do hodiny nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce obrátí se na Policii ČR 
s žádostí o pomoc 
 
 Způsob informování zákonných zástupců o průběhu vzdělávání a dosažených výsledků 
-      zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu 
vzdělávání ve Školním    
       vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce ve vstupní hale mateřské 
školy  
 
-      zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí 
do mateřské školy a  
       jejich předání ke vzdělání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího 
pedagogickou činnost ve  
       třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte 
 
-      vedoucí učitelka nejméně jedenkrát za školní rok svolává schůzku s rodiči, na které jsou 
zákonní zástupci  
       dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí 
vzdělávání  
       dětí, umožní rodičům nahlédnout do portfolia dítěte  
 
-      zákonní zástupci jsou povinni zúčastnit se schůzek rodičů, jakákoliv rozhodnutí z těchto 
schůzek jsou pro  
       všechny odpovědné zástupce závazná 
 
-     zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s vedoucí učitelkou mateřské školy nebo 
s pedagogickým  



       pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na 
kterém budou  
       projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 
 
-      ředitelka školy, vedoucí učitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající 
pedagogickou  
       činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně 
dostavili k projednání  
       závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 
 
 
Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 
-     pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a 
filmová představení     
      pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné 
zástupce dětí  
      prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému 
zástupci po ukončení  
     denního vzdělávání nebo písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně dětí. 
 
Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 
Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte 
-    pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo 
omluveno zákonným  
      zástupcem podle stanovených pravidel   
 
-    v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla 
pravidla  
     stanovená školním řádem 
 
-    pokud lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušební doby doporučí 
nezatěžovat dítě dalším  
     vzděláváním 
 
-   v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu 
úplaty za  
     vzdělání nebo stravného  
 
-   na podnět zákonných zástupců, současně je třeba vyrovnat všechny závazky vůči mateřské 
škole  
 
Stanovení podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se 
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto 
dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho 
stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 



Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto 
změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou mateřské školy 
 
 Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole 
-   úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. příslušného kalendářního měsíce 
bezhotovostním převodem na  
    bankovní účet školy  
 
-   vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, bezúplatně se 
poskytuje také  
    vzdělávání dětem s odkladem školní docházky  
 
-   rodiče platí pouze náklady na potraviny 
 
-   věcnou režii (energie, mycí prostředky atd.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny 
ze státního  
    rozpočtu 
  
-   výše nákladů na potraviny je stanovena finančním rozmezím daným pro věk 3–6 let, který 
stanovuje vyhl. ć.  
    107/2005 Sb. O školním stravování, děti s OŠD přesáhnou 6 let věku platí tedy částku 
stanovenou směrnicí  
    pro stravování sedmiletých dětí 
 
-    zákonní zástupci si na začátku docházky dítěte stanoví s vedoucí ŠJ způsob hrazení 
stravného  
 
-   úplata za předškolní vzdělávání a stravování jsou pro zákonné zástupce platby povinné 
 
Základní pravidla chování zákonných zástupců při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské 
školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci. 
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí 

 -   dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy 
 -   řídí se školním řádem mateřské školy 
 -    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 

       
Účinnost od   1. 9. 2022                                                                          Mgr. Petra Pletichová 
                                                                                                                        ředitelka  
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace   
 
Provozní řád školní zahrady a venkovní hrací plochy mateřské školy 
                                 
Zřizovatel a správce: Město Strážov, Strážov 71, 
Provozovatel:  Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace 
 
 
 
-    Školní zahrada slouží pro pobyt dětí MŠ Strážov pod dohledem učitelek v době provozu 
mateřské   
      školy. 
-    Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti 
tak, aby     
      chránily zdraví dětí a předcházely úrazům. 
-    Učitelky a školník průběžně kontrolují stav vybavení.  
-    Pobyt na zahradě a užívání herních prvků je povolen jen pod pedagogickým dozorem. 
-    Před ukončením provozu je provedeno zakrytí pískoviště, úklid hraček, nářadí a náčiní. 
-    Je zakázán vstup se psy. 
-    V areálu platí zákaz nošení, držení a distribuce návykových látek. 
-    Zahradu odemyká v 6.00 uklízečka, uzamykají učitelky mateřské školy v 16.20 hod. 
       
Vybavení venkovní hrací plochy: 

• pískové doskočiště  

• pískoviště 

• 2x altánek dřevěný 

• 4x stoleček s lavičkami dřevěný 

• 2x stoleček s lavičkami kovový 

• 1x skluzavka se žebříkem 

• 1x prolézací tunel 

• 2x pružinová houpačka 

• 1x kreslící tabule 

• 1x prohazovalo 

• 1x vahadlová houpačka 

• sklad pro ukládání hraček a pomůcek   

• kolotoč 
 
Údržba pískoviště a herních prvků: 
-     školník provádí jednou týdně úklid zahrady, chodníků a pískoviště 
      od mechanických nečistot, zametený písek nesmí do pískoviště, kontroluje stav herních 

prvků, čistí 
      chodníky, podle potřeby kropí pískoviště  
-     pedagogické pracovnice pečují o sklad, hračky, zajišťují zakrytí pískoviště 
-     výměnu písku zajišťuje 1x ročně zřizovatel 
 
Roční revizi herních prvků dle ČSN EN 1176 a 1177 zajišťuje ředitelka ZŠ a MŠ Strážov, přísp. 
organizace 



 
Péče o zeleň a chodníky v areálu MŠ 

• školník provádí údržbu a sekání trávnaté plochy a zimní údržbu chodníků  

• pracovníci Města Strážov zajišťují prořezy keřů a dřevin  
 
 
Účinnost od 1. 9. 2022                  
 
 
 
 
 
                                                                                                               Mgr. Petra Pletichová 
                                                                                                                        ředitelka   
 
 
  



Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace 
 
 
 
    
                            Směrnice o úhradě školného 
 
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov podle §123 zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 
178/2016Sb., ze dne 20.4.2016, 
zákona č. 472/2011 Sb. a vyhlášky č. 14/2005Sb. a její poslední změny vyhláškou č. 280  
/2016Sb.    
                                                                  
 
 
                                         stanovuje pro školní rok  2022-2023 
 
 
 
                                                               I . 
Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 120,- Kč měsíčně. 
 
                                                              
                                                              II. 
Vzdělávání dětí  v posledním ročníku mateřské školy a dětí  s odkladem školní docházky do ZŠ  
                               podle §123 odst.2 školského zákona 
                                                   je bezúplatné. 
 
                            
                                                             III. 
Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti zákonný zástupce ve smyslu ust. § 6 odst.  6 
vyhlášky č. 14/2005Sb.a jejích změn vyhl.č.280/2016 Sb. O prominutí úplaty vydá ředitelka 
rozhodnutí. 
 
 
                                                              IV. 
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle §3 po 
dobu delší než  
5 vyučovacích dnů, stanovuje výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty 
stanovené podle odstavců I., III., odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.  
                             Pro červenec a srpen stanovena částka   60,- Kč za každý měsíc.  
 
                                                               V. 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 824 101 349 / 0800 
Variabilní symbol: uveďte datum narození dítěte 



Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. příslušného měsíce.  
 
 
 
 
Platnost směrnice od 1. 9. 2022 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                                                                  Mgr. Petra Pletichová 
                                                                                                                           ředitelka 
 
 
 
 
 


