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ŠKOLNÍ ŘÁD
Mateřská škola Začít spolu, Kladská 164, 550 01
Úvodní ustanovení
Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců dětí v Mateřské
škole Začít spolu, Kladská 164, 550 01 Broumov, (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonných zástupců dětí.
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (§ 30 odst.1školského zákona), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a s jinými souvisejícími normami (zákonem
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Práva a povinnosti dětí
Práva dětí
•

právo na vzdělávání

•

právo na rozvoj osobnosti dítěte po stránce citové, rozumové a tělesné

•

právo na osvojování základních pravidel chování

•

právo na poskytování ochrany (před lidmi a situacemi, které by je mohli zranit)

•

právo na respektování jako jedince ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství,
respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

•

právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky, právo na pozornost, na kladné
vedení ze strany dospělých

•

právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí

•

právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
rozhodnutí co se s ním stane), právo na chování přiměřené věku

•

vyrovnávání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání děti se
speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných
opatření školou

•

právo cizinců na přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané
České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní
příslušníci
cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským
službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo
pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími
doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné
ochrany

•

na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování
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pravidel osobní hygieny;
•

na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny;

•

na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci možností
mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky na
zákonné zástupce dětí;

•

na ochranu zdraví a bezpečí;

Povinnosti dětí
•

škola vede dítě k dodržování zásad bezpečnosti a děti jsou povinny se uvedenými pokyny řídit

•

škola vede dítě k osvojování organizačních a režimových pravidel soužití dětí a dospělých v
mateřské škole přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem, děti se uvedenými pravidly
řídí

•

dodržovat zásady osobní hygieny

•

respektovat učitelky a ostatní zaměstnance školy

•

šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, učební pomůcky
apod.)

•

dodržovat základní zásady slušného chování ve vztahu k ostatním dětemzaměstnancům
školy

•

respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky nezasahovat do
důstojnosti a osobní integrity

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte
Práva zákonných zástupců
•

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

•

právo na informace o průběhu a výstupech vzdělávání jeho dítěte, získání informací je možné
s učitelkami při předávání dětí, s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě, plánované
předávání informací na schůzkách nebo na individuálních konzultacích

•

právo na informace a poradenskou činnost týkající se vzdělávání a výchovy dětí

•

právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí

•

seznámit se se školním a třídním vzdělávacím programem

•
•

přispívat svými nápady k obohacení programu školy, přivítáme všechny náměty ke spolupráci
projevit jakékoliv připomínky k provozu školy učitelce nebo ředitelce školy

•

mají právo vstupu do výchovně vzdělávacích činností, např. po dohodě s učitelkou se účastnit
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programu dne
•

bezúplatné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku (§123 odst. 1 školského zákona)

•

na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny;

Povinnosti zákonných zástupců
•

oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí, která obsahuje jméno a příjmení dítěte,
rodné číslo, státní občanství, trvalý pobyt, místo narození, dále jméno a příjmení zákonných
zástupců dítěte, trvalý pobyt a adresu pro doručování písemností, telefonní kontakt na zákonného
zástupce dítěte)

•

oznamovat každou změnu údajů v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy týkající se
dítěte či zákonného zástupce (změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt)

•

řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

•

zajistit, aby přihlášené dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo osobně předáno
učitelce do třídy

•

přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání

•

včas ve stanovených termínech úhrady platit úplatu za předškolní vzdělávání, úplatu za školní
stravování a další dohodnuté platby (upraveno vnitřní směrnicí o stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání a vnitřním řádem upravujícím stravování pro mateřské školy)

•

řádně a včas omlouvat neúčast dítěte v mateřské škole podle školního řádu

•

zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitelky školy zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání či prospívání jejich dítěte (§ 22 odst. 3 písm. b) školského
zákona)

•

zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných
výstupů v termínech stanovených školním řádem

Vzdělávání dětí
Přijímání dětí do mateřské školy
•

do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let pro nový školní rok na základě vyhlášeného
zápisu



zákonní zástupci obdrží při zápisu Závaznou přihlášku a nezbytné informace



tiskopisy vrátí vyplněné a podepsané v určeném termínu k rukám ředitelky školy



ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu



o skutečnostech informuje veřejnost s dostatečným předstihem prostřednictvím plakátu a Facebook



nejdéle do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy



do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si
k vyplnění Školní matriku (Evidenční list) dítěte a informace o provozu mateřské školy
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přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

předškolní

vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého
roku věku do zahájení povinné školní docházky


do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tato
podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné



přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií



při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské
školy



dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita
školy



ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce



rodiče mohou s dětmi využít tzv. „ adaptační období“. V počátku nástupu dítěte do MŠ může být pobyt
časově omezen, je možný společný pobyt zákonného zástupce s dítětem v mateřské škole. Individuální
adaptační program je podložen ústní dohodou zákonného zástupce dítěte s pedagogem. V průběhu celého
školního roku může zákonný zástupce pobývat v prostorách MŠ po dohodě s pedagogem.

Povinné předškolní vzdělávání
•

zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud
zákonný zástupce dítě k povinnému vzdělávání nepřihlásí, dopouští se přestupku podle
§ 182a školského zákona

•

dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole,

•

zákonný zástupce se může rozhodnout pro jinou mateřskou školu nebo pro formu individuálního
vzdělávání

•

zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné
denní docházky v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin

•

povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin

•

zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je
vzděláváno

•

zákonní zástupci mají povinnost, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,
docházelo řádně do školy

•

zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání se zákonný zástupce dopouští přestupku
podle § 182a školského zákona

•

ředitelka školy tento přestupek postoupí Orgánu sociálně právní ochrany dítěte

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání
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•

individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,

•

vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální podle § 47 a 48a,

•

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle §38a.

Individuální vzdělávání dítěte
•

povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání, mělo by se jednat o
odůvodněný případ

•

zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před
začátkem školního roku

•

oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě
cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

•

ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno
(dle platného Školního vzdělávacího programu mateřské školy)

•

úroveň osvojených výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí úterý
v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci
prosinci od 8.00 do 12.00 hodin v mateřské škole

•

ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických
her, pracovních listů a pozorování v provozu mateřské školy, do nějž se dítě na určitý čas začlení

•

pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu,
ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze
dítě opětovně individuálně vzdělávat

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpůrná opatření prvního stupně
Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení
školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno
právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského
zákona).
Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a
hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.
Pokud by nedostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické
podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za
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účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a §
10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského
zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.
K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení 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.
Učitelka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v
případě souvisejících okolností častěji a informuje ředitelku školy.
Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně přestane škola vykonávat, je-li z doporučení
školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V
takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce.

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.
Děti mimořádně nadané je takové, které vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či
více oblastech rozumových schopností, v manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Dítě s
mimořádným nadáním vykazuje mimořádnou úroveň vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v
jednotlivých oblastech rozumových, pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovedností.
 V MŠ jsou připraveny podmínky v podobě množství pomůcek a knih, a především v podobě otevřenosti
personálu vnímat individuální potřeby takového dítěte.
 V případě identifikace mimořádného nadání spolupracuje tým školy s poradenským zařízením na tvorbě
individuálního vzdělávacího programu
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovaných podpůrných opatření pro podporu
nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Provoz mateřské školy a organizace dne v mateřské škole
•

provoz mateřské školy je celodenní od 7,00 hodin do 15,00 hodin

•

kapacita je 24 dětí v 1 věkově smíšené třídě

•

děti se scházejí zpravidla do 8,30 hodin, avšak možný příchod je kdykoliv během dne výjimečně
i pravidelně

•

po obědě si rodič může dítě vyzvednout výjimečně i pravidelně od 12,00

•

rodič je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy
(tj. do 15,00 hodin)

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální
potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.
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Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.
Orientační časy:
Denní program:
7:00 – 8,30
-

scházení dětí

-

hry a činnosti dle výběru a zájmu dětí, individuální práce

-

relaxační chvilky - svačina, upevňování hygienických návyků

-

uspokojování pohybových aktivit (ranní cvičení)

-

nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností - ovocná
(zeleninová) přesnídávka

-

upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti

9.00 – 12:00
-

příprava na pobyt venku

-

pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ - návrat do herny hygiena

-

podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému
kamarádovi

12.00 – 14.00
-

převlékání – literární chvilka, DVD pohádka, poslech pohádky na CD, poslech relaxační
hudby – odpolední odpočinek, dle možnosti nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku

13.30 – 14.00
-

převlékání, podpora samostatnosti

-

podávání odpolední svačiny

-

hygiena, sebeobslužné činnosti

14.00 – 15.00
-

hry dětí dle vlastního zájmu

-

opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky

-

individuální činnosti

Harmonogram lze přizpůsobit dle vzniklé situace
Další zásady a podmínky pro dodržení a zajištění vnitřního režimu
•

pokud rodiče neoznačí dětem jejich věci a oblečení, neručí zaměstnanci MŠ za jejich záměnu

•

rodiče si vyžádají pyžamo svého dítěte, pokud dlouho nedocházelo do MŠ nebo nebylo přítomno v době
odevzdávání pyžam učitelkou v termínu 1x za 14 dní.

•

děti si mohou do MŠ v omezeném množství nosit své oblíbené hračky nebo předměty z domova
(vhodné velikosti a bezpečné!), ale v případě jejich ztráty či poškození za ně nebereme žádnou
odpovědnost
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•

za příznivého počasí tráví děti pobyt venku

•

důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší
nebo teplota pod – 10°C., popř. nad 30°C

•

v horkých dnech se děti mohou zchladit pod zahradní sprchou

•

v příznivých dnech a dle zaměření tématu mohou učitelky uskutečňovat výchovně vzdělávací práci
v externích podmínkách-např. vycházky do přírody s ekologickým zaměřením, exkurze u hasičů,
zdravotní střediska, návštěva knihovny, ZŠ apod.
Předávání dětí

•

do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě
pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody

•

nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu
zákonných zástupců, kteří si jsou vědomi způsobilosti nezletilců hlavně v oblasti bezpečnosti, tiskopis
„Pověření k převzetí dítěte z MŠ jinou osobou“ vydá na požádání třídní učitelka

•

rodič přivede dítě po jeho převlečení až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné
obtíže

•

rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez viditelných příznaků nemoci

•

po dlouhodobé nemoci je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte
k návratu do kolektivu

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogická pracovník
o

pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky

o

informuje telefonicky ředitelku školy

o

řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní
útvary se žádostí o pomoc.

Pozn.: Učitelka si nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit! Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad
dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou
práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

Podmínky pro omlouvání nepřítomnosti dětí ve vzdělávání


každá nepřítomnost dítěte v mateřské škole musí být včas a řádně omluvena zákonným
zástupcem

Možné způsoby omlouvání nepřítomnosti:
•
•

osobně
facebook, sms
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•
•

telefonicky na telefonním čísle: 731 466 994 – učitelka MŠ
telefonicky na telefonním čísle: 608 784 332 – ředitelka MŠ

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou
Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci do 3
kalendářních dnů těmito možnými způsoby:
•
•
•
•

osobně
facebook, sms
telefonicky na telefonním čísle: 731 466 994 – učitelka MŠ
telefonicky na telefonním čísle: 608 784 332 – ředitelka MŠ

Uvolňování dětí na delší dobu
Informaci o uvolnění delší nepřítomnosti dítěte z předem známých důvodů (dovolená rodičů, pobyt na horách,
v lázních, ozdravovně apod.) podávají rodiče písemně třídní učitelce na žádosti o uvolnění dítěte ze vzdělávání.
Uvolnění dítěte povoluje ředitelka školy.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván rukou
adresáta. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu
sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). Zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání se zákonný
zástupce dopouští přestupku podle § 182a školského zákona.
Oblečení dětí
•

oblečení a obutí do mateřské školy je vhodné a přiměřené počasí, nejlépe takové, aby se dítě zvládlo
samo nebo s menší dopomocí oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat

•

všechny věci by měly být označeny tak, aby si je dítě bezpečně poznalo a uloženy na předem určeném
místě

•

na polici mají děti oblečení, které mají na pobyt venku, v látkovém sáčku alespoň jedno náhradní
kompletní oblečení a věci, ve kterých přišly do školky

•

převlečení dětí na pobyt venku je nutné pro následné udržení čistoty ve třídě

•

pro výtvarné činnosti je vhodná košile nebo zástěra k tomu určená

Stravování
•

provozovna připravuje vlastní stravu, a to přesnídávku a odpolední svačinku, oběd zajišťuje školní
jídelna pronajímatele prostor

•

přesnídávku a svačinku vydává pomocný personál, při obsluze pomáhají učitelky a asistentka pedagoga,
obědy vydávají pracovníci školní jídelny pronajímatele prostor

•

použité nádobí (svačinky a přesnídávka) se odkládá na servírovací stolek, při obědě sklízí ze stolu
použité nádobí učitelky, asistentka pedagoga a pomocný personál

•

v MŠ je zaveden pitný režim, dětem je k dispozici po celý den pití

•

rodič je povinen ihned upozornit na vzniklá omezení týkající se stravování dítěte, při vzniklém omezení
je možno nosit dítěti vlastní stravu
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•

v případě nepřítomnosti dítěte jsou rodiče povinni odhlásit stravu den předem, v naléhavých případech
do 8,00 hodin ráno dne nepřítomnosti

•

je možno také odhlásit dítě telefonicky, facebookem, sms

•

pokud není dítě omluveno, poplatek za stravu i v den nepřítomnosti je mu započítán

Úplata za předškolní vzdělávání

•

poplatky za stravné se účtují vždy k 20. dni měsíce

•

poplatky za školné se v mateřské škole neúčtují

•

platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny (pronajímatele prostor)

Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle§ 35 školského zákona jestliže:
1.

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

2.

zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání
k nápravě byla bezúspěšná

3.

ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

4.

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou
školy jiný termín úhrady

5.

posledním dnem měsíce, ve kterém byla rodičům doručena výpověď ze smlouvy ze strany
školy z důvodu, že je dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se
fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje školní řád.

6.

uplynutím dvouměsíční výpovědní doby po podání výpovědi ze smlouvy kteroukoliv smluvní
stranou z jiného důvodu než podle bodu 2.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
•

provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 58 týdnů. Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na
informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem nebo na facebooku

•

v případě dostačujícího zájmu o školní provoz v letních měsících, bude školka na základě rozhodnutí
ředitele školy v provozu v dohodnutém termínu

•

provoz školy je přerušen nebo omezen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v období školních
vánočních a jarních prázdnin

•

omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období, a to ze závažných
organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání

•

omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo
přerušení provozu rozhodne

•

pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení Ministerstva zdravotnictví či příslušnou
Krajskou hygienickou stanicí, nebo zřizovatelem na základě COVID-19.
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Zajištění bezpečnosti dětí
•

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

•

předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem

•

k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických
pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí

•

na plavání vykonává jeden pedagogický pracovník dozor nad 10 dětmi

•

všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi
v mateřské škole a zavazují se je dodržovat

•

rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat
v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí

•

zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré
předměty, léky, zápalky…)

•

všechny osoby vstupující do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy

•

pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy

•

všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské
škole a při akcích mateřskou školou organizovaných

•

v celém areálu MŠ je zakázáno kouření a požívání alkoholu

•

učitelky dbají na to, aby se děti chovaly ohleduplně k sobě, svým kamarádům, a to i k příslušníkům
jiných národů a národnostních menšin

•

děti jsou cíleně chráněny před sociálně patologickými jevy

•

v případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, zákonní zástupci
jsou bezodkladně vyrozuměni a dohodnou se s učitelkou na dalším postupu.

•

škola zohledňuje režimové požadavky nařízením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické
stanice

•

mateřské školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení
dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a
zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

•

mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z
důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy.

•

distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní
mateřské školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o
zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční
výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky.

Obsah předškolního vzdělávání
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•

mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným
vzděláním

•

vyučovacím jazykem je jazyk český

•

vzdělávání v mateřské škole Začít spolu se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu
s názvem: „Školka plná radosti a zábavy“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání

•

je

rozpracován

do

integrovaných

bloků,

které

vymezují

charakteristiku

hlavního

smyslu, příležitosti, s kterými se děti setkají, dále záměry a kompetence a očekávané výstupy, kterých
by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.
•

školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně
vzdělává ve všech oblastech. Byl předán zřizovateli školy a je k dispozici rodičů na vyžádání.

•

rodiče si jej mohou po domluvě s učitelkou zapůjčit i pořizovat z něj výpisy

Výchovná a vzdělávací práce v MŠ
Je realizován dle mezinárodního alternativního programu s prvky „Začít spolu“, který je v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a který je zaměřen na výchovu ke
zdravému způsobu života. Od roku 2020 se naše mateřská škola zaměřuje v jazykové oblasti na
„netradiční přístup ke čtení“. Jde o metodiku vytvořenou prof. Elkoninem. Školní vzdělávací program
MŠ, který vydává ředitelka školy a je zveřejněn na nástěnce umístěné v prostorách MŠ.

Praxe studentů
Pokud během školního roku probíhá v mateřské škole průběžná pedagogická praxe studentů
Evangelické střední školy sociální v Náchodě nebo z Univerzity v Hradci Králové, praxe probíhá
na základě smlouvy uzavřené mezi Mateřskou školou Začít spolu, Kladská 164, Broumov 550 01
a těmito subjekty. Studenti pracují s dětmi za přítomnosti vedoucí praxe, cvičné učitelky.
V rámci praxe studenti mohou pomáhat při organizaci školních a mimoškolních akcí pro děti /např.
Mikulášská besídka, Den dětí, Sportovní den, Hledání pokladu, atd./. Studenti jsou seznámeni s řádem
školy, režimem dne, pravidly chování dětí ve třídě a pravidly a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

Závěrečná ustanovení
•

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách
školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.

•

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a
zaměstnance školy.

•

Tento Školní řád nabývá účinnosti 01. 09. 2020
.

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád
Místo zveřejnění školního řádu

Mateřská škola Začít spolu, Kladská 164, 550 01 Broumov
telefon: 736 664 686, info@zacit-spolu.cz
IČO: 03189872
-

na nástěnce v prostorách MŠ

Způsob seznámení dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců se školním řádem a poučení o povinnosti
jeho dodržování
-

u zákonných zástupců dětí: prokazatelně podpisem na prohlášení o seznámení s obsahem
školního řádu a o povinnosti jeho dodržování
u zaměstnanců školy: podpisem školního řádu

Další bezpečnostní opatření
V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace je nutné sledovat informace o změnách organizace a
provozu mateřské školy na nástěnce v MŠ, nebo na webových stránkách www.zacit-spolu.cz a faceboku

Platnost od: 1. 9. 2020
Platnost do: 31. 8. 2021
Schváleno na pedagogické radě dne: 26. 08. 2020
Zpracovala: Lenka Kurová, ředitelka mateřské školy ve spolupráci s pedagogickými i
nepedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
V Broumově 26. 08. 2020
Mgr. Lenka Kurová
ředitelka školy

