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1. Úvodní ustanovení 

Na základě ustanovení § 21-22 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Školní 

řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v 

Mateřské škole Průhonice, Ke Školce 382 a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. 

 

2. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a 

zákonných zástupců s pracovníky školy. 

2.1. Práva dětí 

Děti mají právo: 

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

2.2. Povinnosti dětí 

Děti mají povinnost úměrně jejich věku a vyspělosti: 

- plnit společné ustanovení pravidel ve třídě 

2.3. Práva zákonných zástupců 

Zákonní zástupci se řídí § 21-22 zákona č.561/2004 Sb. 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

- informovat školu o tom, že je dítě zdravé 

- uvědomit si, že výchova dítěte spočívá především na rodině, informovat proto své dítě 

o vhodném chování, morálce, nevhodných projevech, které ztěžují práci, pedagogických 

pracovníků a narušují výchovně vzdělávací proces v celém kolektivu, 

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 ods. 2 a 3 školského zákona) 

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a 

změny v těchto údajích, 

- pravidelně hradit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní vzdělávání a stravné, 

- dbát na bezpečnost dítěte po dobu trvání společných akcí v MŠ, 

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání a chování dítěte, 

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem. 

Škola: MŠ Průhonice, okr. Praha – západ, Ke Školce 382, 252 43 Průhonice 

Školní řád Mateřské školy Průhonice 

Č.j.: 16/2013 Platnost od 15.11.2019 

Vypracovala: Galina Srpová, řed. školy Aktualizace:  1.9.2020 
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2.5. Pravidla vzájemných vztahů dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců 

ve škole 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze 

takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, školního řádu a dalších 

nezbytných organizačních opatření. 

Zákonní zástupci mají možnost běžné záležitosti dětí projednat s učitelkami při 

přivádění nebo vyzvedávání dítěte. Vážnější záležitosti mohou projednat s učitelkou 

nebo ředitelkou po dohodě kdykoliv. 

Všichni zaměstnanci školy chrání děti před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím, využíváním. Dbají, aby nepřicházeli do styku s materiály a 

informacemi pro ně nevhodnými. Chrání děti před nezákonnými útoky na jejich pověst. 

Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se 

se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost bude věnována ochraně před 

návykovými látkami. 
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné 

důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni 

se řídit zněním zákona č.101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Vyzve-li ředitelka školy nebo pedagogický pracovník zákonného zástupce k 

osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování dítěte, 

konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem dítěte. 

Učitelky MŠ poskytují předem a s předstihem informace důležité pro zákonné 

zástupce dítěte (změny v organizaci MŠ, akce MŠ a podobně). 

Učitelka přebírá ráno do MŠ pouze děti zdravé v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí. Učitelka je povinna odmítnout dítě s infekčním onemocněním a dítě se 

zjevnými příznaky onemocnění. 

Stížnosti podané v Mateřské škole se šetří za přítomnosti ředitelky MŠ a pouze 

konkrétních osob, kterých se stížnost týká. 

Konzultační hodiny jsou každé první pondělí v měsíci po domluvě s třídní 

učitelkou a v případech vyskytnutí se jakéhokoliv problému se řeší okamžitě. 

 

 

3. Provoz a vnitřní režim školy. 

3.1. Provoz a organizace MŠ 

MŠ má pět tříd s celodenním provozem, který je stanoven po dohodě se zřizovatelem v 

souladu s potřebami dětí a jejich zákonných zástupců od 6,30 do 17 hodin. 

  

 

Čas pro scházení dětí je od 6,30 do 8,00 hod., poté se budova MŠ  z 

bezpečnostních důvodů uzavírá. MŠ se dále uzavírá odpoledne od 12,45 – 15,00 hod. 

Po předchozí dohodě s učitelkou lze stanovit i pozdější příchod. Dítě si rodič, nebo jim 

pověřená osoba, vyzvedává po obědě od 12,30-12.45 nebo po odpolední svačině od 

15.00, dále pak podle potřeby rodičů do skončení provozní doby MŠ. V 17.00 se MŠ 

uzavírá. 
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 Odchod dětí v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být písemně 

uveden v evidenčním listě dítěte v MŠ (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, 

vztah k dítěti – teta, babička apod.) nebo jednorázovým zplnomocněním k vyzvednutí 

dítěte s uvedením identifikace oprávněné osoby, v ojedinělých případech je možné 

zplnomocnit jinou osobu elektronicky na e-mail mspruhonicejidelna@seznam.cz nebo 

zasláním sms s uvedením identifikace na tel. ředitelky 702 100 025. 

 Nezletilým osobám (jenom sourozencům) starším jak 10 let, bude dítě předáno 

pouze na základě vyplněného „Pověření“. 

Provoz MŠ se omezuje nebo přerušuje v měsíci červenci nebo srpnu. Omezení 

nebo přerušení provozu oznámí zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. 

Provoz MŠ může ředitelka přerušit nebo omezit ze závažných důvodů (z technických 

nebo organizačních příčin). Informace o plánovaném přerušení provozu je včas 

zveřejněna na nástěnce v budově školy. 

 Nepřítomnost dítěte nahlásí rodič ústně, telefonicky na pevnou linku jednotlivých 

budov MŠ, písemně do sešitu na to určeném v šatně dětí nebo elektronicky a to vždy do 

13.00 předcházejícího dne. Po předchozí dohodě s učitelkou nebo ředitelkou je možný 

pozdější příchod nebo dřívější odchod dítěte (v odůvodněných případech). 

Provoz MŠ začíná v 6.30 hod. v oddělení Včeliček. Poté provoz pokračuje ve 

všech třídách. 

Ve výjimečných případech je možné domluvit se ohledně vyzvedávání dítěte z 

MŠ dle potřeb dítěte či rodičů. 

Mateřská škola se v případech SVP budu každým případem zabývat individuálně 

a uzpůsobí výuku ve třídě s dítětem se SVP dle platného ustanovení. V případě, že bude 

toto dítě navštěvovat MŠ, bude zařazeno do třídy se sníženým počtem dětí a asistentem 

pedagoga. 

 

3.2. Přijímání dětí a počty přijatých dětí do MŠ. 

Do MŠ se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb.,§ 1 MŠMT o předškolním vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů a dle § 123 školského zákona č.561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 

2 let. 

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li dále stanoveno jinak. Zákonný zástupce dítěte je povinen  přihlásit dítě 

k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, se vzdělává v MŠ zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě 

místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Povinné předškolní vzdělávání 

má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu min. 4 hodiny 

denně (v čase od 8.00 – 12.00). Děti navštěvují MŠ pravidelně. Zákonný zástupce je 

povinen omluvit nepřítomnost dítěte předem, nejpozději do 13.00 předcházejícího dne. 

Ředitelka  MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte. U dětí, 

které mají povinnou předškolní výchovu, platí pravidlo omluvení dítěte do třech dnů 

telefonicky, sms, nebo emailem. V případě neomluvení dítěte včas, se zahájí 

komunikace s OSPOD. 

mailto:mspruhonicejidelna@seznam.cz
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Individuální vzdělávání dítěte v MŠ a způsob plnění předškolního vzdělávání 

se řídí školských zákonem § 34 b. Ředitel MŠ určuje plnění předškolního vzdělávání a 

obsah náležitostí splňující předškolní vzdělávání, které zákonný zástupce dostane při 

schválení individuálního vzdělávání. Přezkoušení probíhá zpravidla dvakrát ročně. Při 

zhoršení podmínek individuálního vzdělávání dítěte může ředitel ukončit individuální 

vzdělávání a dítě musí ze zákona nastoupit do MŠ.  
Předškolní vzdělávání má zpravidla 3 ročníky. Třídy se naplňují do počtu 25 dětí 

- smyslově, tělesně a duševně zdravých. Do jedné třídy MŠ lze zařadit děti z různých 

ročníků. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v 

období od 2.-16.5. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a 

dobu pro podání Žádostí o přijetí dítěte pro následující školní rok a toto zveřejní. 

Ředitelka rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního 

pobytu,  jehož délka nepřesáhne tři měsíce. 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle předem stanovených kritérií. 

 

3.3. Ukončení předškolního vzdělávání -dětí, které plní povinné předškolní 

vzdělávání 

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte rozhodnout dle § 35 ods.1 školského zákona o ukončení předškolního 

vzdělávání jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny 

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně  narušuje provoz (denní rytmus) 

MŠ – pozdní přivádění nebo pozdní vyzvedávání dítěte 

- 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 (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín 

úhrady 

- ukončení doporučí v průběhu zkušební doby dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení (i změny zdravotního stavu v průběhu docházky do MŠ). 

- děti, které plní povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit. 

 

 

3.4. Přerušení provozu MŠ. 

Provoz MŠ se omezuje nebo přerušuje v měsíci červenci a srpnu. 

Omezení nebo přerušení provozu oznámí zákonnému zástupci dítěte nejméně dva 

měsíce předem. 

Provoz MŠ může ředitelka přerušit nebo omezit ze závažných důvodů (z 

technických nebo organizačních příčin). 

V souvislosti s nastavením opatření s výskytem onemocnění COVID-19 se bude 

situace řešit aktuálně. 
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3.5. Stravování dětí, úplata za předškolní vzdělávání 

Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí 

vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

Po přijetí do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob 

a rozsah stravování. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy. 

Vnitřní předpis, kterým ředitelka stanovuje výši úplaty, je zveřejněn na místě 

určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální 

výše úplaty se stanoví na daný školní rok nejpozději do 30. června předcházejícího 

školního roku. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí pro celý školní rok 

od 1.9. do 31.8. Zákonný zástupce musí dodržovat termín placení úplaty i v případě 

nepřítomnosti svého dítěte v MŠ. 

Celodenní stravné je 45,-Kč, děti nad 6 let platí 48,-Kč. 

Do MŠ se nesmí vnášet žádné jídlo. 

Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení) musí zákonný zástupce 

nahlásit v daný den, nejpozději do 13,00 předcházejícího dne (elektronicky, osobně, 

telefonicky, písemně do sešitu). 

Výše úplaty stanovuje ředitelka po dohodě se zřizovatelem na 900,-Kč měsíčně. 

Stravné i úplata musí být uhrazena do 15. každého měsíce (hotově nebo 

převodem). Po dohodě se zákonným zástupcem může být dohodnut jiný termín. Platby 

se provádí na účet 181570298/0300. 

Ve smyslu § 6 ods. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisu, zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození úplaty. 

Osvobozen od úplaty bude rodič který: 

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné 

nouzi, 

-zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči, 

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené 

dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá 

dávky pěstounské péče. P 

Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ. 

 

 

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,  

nepřátelství nebo násilí 

 

4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme 

od jeho zákonných zástupců nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy dítě předá 

zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na 



6 
 

základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte a předaného 

předem MŠ. 

Pedagogický pracovník zodpovídá za bezpečnost dětí při pobytu mimo území MŠ 

při počtu 20 dětí. V případě zvýšených počtů dětí nebo při specifických činnostech je 

přítomen další pedagogický pracovník nebo jiná zletilá pověřená osoba. 

Při náhlém onemocnění dítěte jsou zákonní zástupci ihned telefonicky 

informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout (škola nedisponuje 

vhodným prostorem pro izolaci dítěte). Učitelka v odůvodněných případech požádat 

zákonného zástupce o doložení zdravotní dokumentace. Výskyt každého infekčního 

onemocnění dítěte jsou povinni zákonní zástupci ihned oznámit ředitelce školy. V 

souladu s ustanovením §§29, 30, 164, 165 § č. 561/2004 Sb., má ředitelka školy právo  

odůvodněných případech přijmout taková opatření, kterými zajistí ochranu zdraví všech 

dětí i pracovníků v MŠ. Po teplotě nebo očkování může jít dítě do MŠ po 24-řech 

hodinách., po zvracení po 48-mi hod. 

V případě školního úrazu, který je vždy zapsán do knihy úrazů (úraz, který se stal 

dítěti při výchově, vzdělávání nebo při činnostech, které s nimi přímo souvisejí – výlety, 

vycházka apod.) je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření dítěte a zákonné zástupce 

bezodkladně informovat. 

V prostorách MŠ jsou vytvořeny zásady bezpečnosti pohybu dětí, podle kterých 

učitelka jejich chování sleduje a usměrňuje. Všichni jsou povinni dodržovat pravidla 

bezpečnosti a chovat se tak, aby k žádným úrazům zbytečně nedocházelo. 

Bezpečnost dětí v MŠ Průhonice: 

- učitelky musí mít neustálý přehled o dětech, na zahradě školy musí mít děti v zorném 

poli, 

- na zahradě nesmí trhat plody keřů a stromů, a při hrách se nesmí děti pouštět do 

nepřehledných míst na zahradě, 

- s ohledem na bezpečnost musí děti učitelce hlásit odchod na toaletu, 

- při vycházce mimo zahradu musí učitelky kontrolovat místa, kde mají děti dovolený 

pohyb a věnovat zvýšenou pozornost při chůzi po chodníku a při přecházení 

komunikace, 

- děti nesmí být nechány samostatné bez dozoru, učitelky se musí vzájemně střídat i v 

šatně při oblékání, 

- na zahradě mohou děti na prolézačky, skluzavky a houpačky pouze po předchozím 

souhlasu učitelky, mají zakázáno se naklánět přes zábradlí, věšet se hlavou dolů, stavět 

se před nebo za houpajícího se, učitelka sleduje a usměrňuje pohyb dětí, na kolech 

mohou jezdit pouze s helmou, děti provádějí skluz v sedě. 

 Do MŠ se nesmí vnášet a podávat žádné léky s výjimkou léků na odvrácení 

nebezpečí ohrožení života po předcházejícím souhlasu ředitelky a pedagogických 

pracovníků na základě písemného vyjádření lékaře s vymezením medikace a podmínek 

za jakých se má lék použít (astma, hemofilie apod.) 

MŠ je od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-14,30 hod. uzamčena z bezpečnostních 

důvodů. 

V celém objektu je zákaz kouření, zákaz používání alkoholu a jiných návykových 

látek. Dále je v celém objektu zákaz vstupu psů a jízda na kolech dospělých. 
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4.2.Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Vymezení pojmů – násilné chování, agresivita, šikanování, záškoláctví, gamblerství, 

rasismus, zneužívání návykových látek, kriminalita mladistvých, vandalismus. 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně 

vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou děti 

nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané 

problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, 

virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, 

kriminality a jiných forem násilného chování, včetně šikany. 

Nedílnou součástí ochrany před patologickými jevy je i včasné odhalení poruch  

chování u dětí. Tyto poruchy mohou  mít vnitřní  (dědičné, onemocnění matky v 

těhotenství, neobvyklý průběh porodu) i vnější (výchovné) příčiny. 

Hlavním cílem v naší škole je vytvořit pozitivní sociální klima – schopnost 

spolupráce, tolerance, obětavosti a soucitu i samostatnosti, základy v oblasti intelektové 

a citové, podporujeme počátky vztahů velmi důležitého pro život – přátelství, vytváříme 

pro každé dítě určité útočiště, místo odpočinku a relaxace, vytváříme správné hygienické 

návyky, podporujeme úctu ke starším, učíme děti překonávat vlastní sobeckost, vedeme 

je dělat radost jiným, vedeme je k řešení problémů, k učení se sám rozhodovat a k 

upřednostňování potřeb jiných před vlastními. 

 

4.3. Záznam o školním úrazu 

Kniha úrazů je uložena v obou pavilonech, evidují se v ní všechny úrazy dětí, ke kterým 

došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 

24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. O úrazu dítěte podá pedagogický 

pracovník, který byl úrazu přítomen, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému 

zástupci dítěte. Dítěti jsou povinni okamžitě poskytnout pomoc, zajistit prvotní ošetření, 

případně i lékařské ošetření. 

 

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy 

Pedagogické pracovnice zajišťují, aby děti zacházely s veškerým majetkem školy šetrně, 

podle svých možností ho udržují v čistotě a pořádku, úmyslně ho nepoškozují. Prokáže-

li se úmyslné poškození nebo zničení majetku, může být požadována jeho oprava, 

náhrada nebo spoluúčast na náhradě škody. Dále se děti chovají a jednají tak, aby 

neohrozily zdraví svoje ani jiných osob. 

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

aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady. Školní zahradu mohou využívat děti 

pouze za dozoru pedagogických pracovnic v době provozu MŠ,  zákonní zástupci 

nenechávají své dětí v prostoru školní zahrady bez dozoru a nenechávají vstupovat své 

děti do areálu MŠ v době mimo provoz školy. 
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6. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání dětí 

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí probíhá denně formou průběžného slovního 

hodnocení pedagogickým zaměstnancem, formou pedagogické diagnostiky minimálně 

2x ročně. Zákonný zástupce je informován ústně průběžně nebo podle potřeby. 

 

7. Platnost a účinnost 

Tento školní řád vstupuje po aktualizace v platnost dnem jeho vyhlášení 1.9.2020 s 

účinností od 1.9.2020 na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Průhonicích 1.9.2020       Galina Srpová 

          ředitelka školy 

 

 

 


