
Školní řád Mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno – venkov, příspěvková
                                    organizace, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice

Školní řád upravuje  podrobnosti k výkonů práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
a  podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky;
provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a 
podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.
Obsah řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním,vyšším 
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání.

 
Práva a povinnosti dětí přijatých do mateřské školy a jejich rodičů

Dítě má právo:
 Na kvalitní předškolní vzdělávání (děti posledního ročníku MŠ a děti s odkladem 

školní docházky bezplatné), zaručující optimální rozvoj jeho schopností a dovedností 
vedoucí k rozvoji jeho osobnosti

 Na volný čas a hru, na styk s jinými dětmi a lidmi, svobodnou volbu činností, 
      na soukromí
 Na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb
 Na respekt vůči jeho tělu, citům, majetku a dílu
 Podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování
 Na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, 

spravedlivé jednání
 Na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
 Na bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se jeho vzdělávání, přičemž jeho 

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje
 Všechny děti mají práva, které jim zajišťuje Úmluva o právech dítěte 

Dítě má povinnost: respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Zákonný zástupce má právo:
 Na informace o průběhu a výsledcích vzděláváni svého dítěte
 Na informace o činnosti školy
 Na poradenskou pomoc školy, která se týká záležitosti vzdělávání dítěte
 Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 Podílet se na dění  školy, vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se 

vzdělávání svých dětí, přicházet s podněty na spolupráci
 Dle svého zájmu vstupovat do her a činností svých dětí a být s dítětem při výchovné 

činnosti ve třídě i na školním dvoře v době provozu MŠ, zúčastnit se všech akcí MŠ
 Dohodnout se s učitelkami na délce pobytu dítěte v MŠ
 Písemně pověřit jinou osobu pro předávání a vyzvedávání dítěte z MŠ (zmocnění)

Zákonný zástupce má povinnost:
 Zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ 
 Předávat dítě do MŠ zdravé a v dohodnutém čase si je vyzvedávat



 Předávat dítě učitelce a kontaktovat ji při vyzvedávání dítěte ze třídy nebo školního 
dvora

 Nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte
 Oznamovat škole údaje do evidence dětí a jejich změny ( změnu zdrav. pojišťovny,
      telefonního čísla zákonného zástupce  aj.)

 Zákonný zástupce předškolních dětí - zajistit denní docházku v pracovních dnech 
minimálně v rozsahu 4 hodin denně, kdy začátek povinné doby je od 8.00 hodin. 
Povinnost není dána v období školních prázdnin. 

 Povinnost žádat o uvolnění dítěte a omlouvat neúčast při výuce + doložit důvody 
nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

 V případě individuálního vzdělávání zajistit účast dítěte u ověření jeho znalostí 
v mateřské škole v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku -

 MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě ind. vzdělávat a ověří úroveň očekávaných 
výstupů

Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky , dětmi a rodiči fungují na základě 
partnerství.  Zákonní zástupci jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro 
rodiče, při konzultačních hodinách, denně při předávání dětí. Informace o dění v mateřské 
škole jsou umístěny na nástěnkách v šatnách obou tříd, informace a fotografie z akcí jsou i
na webových stránkách www.skolavojkovice.cz

Provoz a vnitřní režim školy

Zápis dětí do MŠ
 Zápis dětí do MŠ se koná v květnu. Veřejnost je o termínu zápisu informována 

vyhlášením v obecním rozhlase, v regionálním zpravodajství kabelové televize, 
plakáty v MŠ,na vývěsce před obecním úřadem a v obchodě. Termín zápisu mohou 
rodiče zjistit i na webových stránkách školy.

 Přijímají se děti zpravidla ve věku od tří let. Nejdříve však od dvou let. Pokud je ve
škole místo, přijímají se i v průběhu školního roku.

 O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií pro přijímání dětí, při 
zápisu do MŠ s nimi zákonné zástupce seznámí.

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. U těchto dětí 
škola nepožaduje doklad o očkování.

 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 
zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Zákonný zástupce dítěte je toto oznámení 
učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 Přednostně se k předškolnímu vzdělávání  přijímají děti, které dosáhnou před 
zahájením školního roku čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu 
naší mateřské školy. 

 U dětí mladších 5 let škola vyžaduje doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - §50 zákona č.258/2000 Sb.

 Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož 
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební doba se netýká dětí starších pěti let.



Provoz mateřské školy a vnitřní režim školy
 Škola je v provozu od 7.00 do 16.30 hodin. Škola je z bezpečnostních důvodů stále

uzavřena, vstup pouze na zazvonění. 
  Děti jsou rozděleny do tříd podle věku na mladší a starší. Provoz obou tříd je od 7.00

do 16.30 hodin.  Ve třídě  Žabiček  jsou  děti  mladší  od  2,2  –  do  4,5  let.  Ve třídě
Sluníček jsou děti starší od 4,5 – do 7 let.  

 Děti  se  scházejí  podle  potřeb  rodičů,  zpravidla  do  8.30  hodin,  po  individuální
domluvě s učitelkami mohou přijít kdykoliv během dne

 Děti se rozcházejí po obědě od 12.00 do 12.30 hodin, po odpolední svačině od 14.30
hodin do konce provozní doby. Rodiče si mohou dítě vyzvednout i kdykoliv během
dne po předchozí dohodě s učitelkou. 

 Učitelky předávají dítě rodičům.V případě předání dítěte jiné osobě, musí mít tato
písemné pověření rodiči – zmocnění k převzetí dítěte.

 Provoz mateřské školy bývá přerušený v období letních prázdnin. Termín přerušení
provozu o letních prázdninách je 2 měsíce předem oznámen.

 Rodiče oznámí učitelkám předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost
předem známa, omluví dítě neprodleně.

Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 Se dítě bez omluvy zákonného zástupce dítěte nepřetržitě neúčastní předškolního 
vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 

poradenské zařízení
 Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za 

školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín 
      úhrady.
.     Neplatí pro děti v roce povinného předškolního vzdělávání

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole

 Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním 
přímo souvisejících činnostech

 Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu vzdělávací práce s dětmi 
učitelky, a to od doby převzetí dětí od zákonných zástupců  až do doby jejich 
předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím písemně pověřené osobě.

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území MŠ může na jednu 
učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd MŠ. 

 Vozovku přechází skupina na vyznačených přechodech pro chodce, v případě 
potřeby používají učitelky zastavovací terč .K větší bezpečnosti dětí přispívají

      i používané reflexní vesty dětí.
 Při pohybových hrách a cvičení kontrolují učitelky, zda jsou prostory k těmto 

aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují překážky, které by mohly vést ke zranění



dítěte, při cvičení na nářadí a venku na školním dvoře jsou přítomny na rizikových 
místech.

 Při výtvarných a pracovních činnostech, při kterých děti používají nůžky,nože, 
kladívka apod. jsou vždy pod přímým dohledem učitelky.

 Mateřská škola poskytuje dětem jejich rodičům nezbytné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 Při vzdělávání dětí dodržují pracovnice MŠ pravidla a zásady bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní 
legislativa.

 Před i při nástupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační 
režim. Rodiče se mohou domluvit na vhodném postupu.

 Děti se přijímají do školy zdravé. Zjistí-li učitelka během dne příznaky nemoci, 
vyrozumí rodiče, aby si mohli odvést dítě domů

 Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné 
oblečení dětí. Dbají na dodržování pitného režimu ve třídě i při pobytu 
venku.Přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám.

 V celém objektu mateřské školy včetně školního dvora je zákaz kouření
 Rodiče nesou odpovědnost za oblečení  a obutí svých dětí ( snadné oblékání, 

svlékání, pevné obutí, správná velikost obuvi…)
 V zájmu zachování čistoty v MŠ mají rodiče i návštěvy povinnost se do tříd vyzout 

nebo si vzít návleky, které jsou umístěny v šatnách.

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

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně –vzdělávací 
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou 
proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu 
pochopit a porozumět dané problematice (nebezpečí drogové závislosti,alkoholismu, kouření, 
virtuální závislosti, 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 MŠ monitoring 
vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi 
dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ a se zákonnými 
zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.                                                 
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 
dětmi navzájem, a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a 
zákonnými zástupci dětí.                                                                                                               
Všem osobám je v prostorách mateřské školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi
manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky rámci léčebného 
procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.                                                             
Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují 
tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno.

Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou učitelkami i provozními zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy i druhých. 
V případě záměrného poškozování bude záležitost projednána se zákonným zástupcem a 
požadována oprava nebo náhrada škody.



Závěrečná ustanovení 

Tento školní řád platí od 1. 9. 2018. 
S obsahem řádu školy byli zaměstnanci seznámeni na pedagogické radě 30.8. 2018.
O obsahu školního řádu informuje vedoucí učitelka na schůzce rodičů a je zpřístupněn 
na nástěnkách v šatnách obou tříd a na webových stránkách školy.
                                                                                                       

                                                                                                     
                                                              Lenka Zámečníková
                                                      učitelka pověřená vedením MŠ
                                                                                     
Příloha: Režim dne
                                                                                       

                                                                                               Mgr.et Mgr.Libuše Matyášová  
                                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice
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