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Článek 1 - Úvodní ustanovení
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími
normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 107/2005
Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2 – Identifikační údaje
název školy:
adresa školy:
ředitelka školy:
zřizovatel:
telefon:
e-mail:
webové stránky:
IČO:

Mateřská škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Palackého 978, Bakov nad Jizerou 294 01
Dagmar Vlastová
Město Bakov nad Jizerou
326 781 502, školní jídelna 722 472 381
ms@bakovnj.cz
www.msbakovnj.cz
70994986

Článek 3 - Přijímání dětí do mateřské školy
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě
musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovršilo pátého roku věku. Do mateřské
školy mohou být přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto děti mají právo na
poskytování příslušných podpůrných opatření, která jsou podrobněji popsána ve Školním
vzdělávacím programu.
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok provádí ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem, v termínu od 2. května do 16. května. O konkrétním datu zápisu je veřejnost
informována prostřednictvím místního tisku, plakátů, městského rozhlasu a prostřednictvím
webových stránek školy. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných
zástupců. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci, v předem
stanoveném termínu v mateřské škole nebo na webových stránkách školy.
Děti jsou přijímány podle kritérií ustanovených ve Směrnici pro přijímání dětí.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě na základě doporučení praktického lékaře pro děti a
dorost, který potvrdí, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou
dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími
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potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského
zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky přijímacího
řízení se oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem
s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve
škole – vstupní dveře do pavilonu „A“, a to alespoň na dobu 15 dnů od data zveřejnění.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená. Na požádání obdrží zákonný zástupce písemné vyhotovení. Po ukončení
zápisu obdrží zákonní zástupci nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy,
které si osobně vyzvednou, nebo jim bude doručeno poštou. Ve stanoveném termínu po zveřejnění
výsledků jsou zákonní zástupci přijatých dětí pozváni na informativní schůzku do mateřské školy.
Na schůzce obdrží k vyplnění Evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování a informace o provozu
mateřské školy, včetně dalších nezbytných formulářů.
Článek 4 – Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte je
povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona. Dítě, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný
zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad
povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky:
Dítě pravidelně navštěvuje mateřskou školu v pracovních dnech, v rozsahu nepřetržitých 4 hodin
denně, a to od 8:00 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. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě, které plní předškolní vzdělávání,
docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní
vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.
Podmínky pro uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání jejich
nepřítomnosti
Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný
zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, potvrdí datum a důvod nepřítomnosti
dítěte svým podpisem v Omluvném listu dítěte u třídních učitelek. Zákonný zástupce je povinen
doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Neomluvenou absenci
dítěte řeší ředitelka školy pohovorem se zákonným zástupcem. Při pokračující absenci dítěte
ředitelka školy zašle oznámení o této skutečnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání:
(1) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním
vzděláváním, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je
povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního
předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte
doručeno ředitelce mateřské školy.
(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
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c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
(3) Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně
vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu Mateřské
školy Bakov nad Jizerou. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů
v jednotlivých oblastech nejdéle do třech měsíců po zahájení individuálního vzdělávání. Konkrétní
termín a způsob domluví se zákonnými zástupci. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně
vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
(4) Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte
nezajistil účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech,
a to ani v náhradním termínu.
(5) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
(6) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou
speciálních kompenzačních pomůcek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Článek 5 - Provoz a vnitřní režim mateřské školy
Provoz mateřské školy je celodenní od 6,00 hodin do 16,30 hodin. Děti se do mateřské školy
přijímají zpravidla do 8,15 hodin. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s
učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím není narušen výchovně vzdělávací proces třídy. Děti, které
odcházejí z mateřské školy po obědě, je třeba vyzvednout do 12,30 hodin, výjimečně po dohodě s
učitelkou ve třídě do 13,00 hodin. Všechny pavilony školy jsou během provozu uzamčeny, je třeba
zvonit na zvonek příslušné třídy.
Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené provozní doby (do
16:30h), příslušný pedagogický pracovník:
- kontaktuje zákonného zástupce nebo pověřenou osobu telefonicky
- informuje telefonicky ředitelku školy
- případně se obrátí na orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD), popř. Policii
ČR
Provoz mateřské školy bývá přerušen o hlavních prázdninách (červenec, srpen) zpravidla na 4
týdny. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě
se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Provoz může být omezen i v jiném období, např. o
vánočních prázdninách. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy
neprodleně po projednání se zřizovatelem.
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá
v základním denním režimu.
6,00 – 7,15
7,15 – 8,15
8,15 – 8,45
8,45 – 9,00
9,00 – 9,30

9,30 – 11,30
11,30 -12,00
12,00 – 14,00

Příchody dětí do mateřské školy, děti se scházejí v přízemí pavilonu ,,A“ –
žlutá třída, pavilonu ,,B“ – červená třída, volné a spontánní hry dětí.
Volné a spontánní hry dětí v jednotlivých třídách.
Komunitní kruh, pohybové aktivity.
Osobní hygiena, dopolední svačina.
Činnosti na dané téma.
Děti mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu,
schopností a možností. Vybírají si z připravené nabídky her, činností a úkolů
k danému tématu.
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku.
Osobní hygiena, oběd.
Odpolední odpočinek dětí.
Hry a klidové aktivity.
Jsou respektovány rozdílné potřeby dětí v délce odpočinku, individuální
práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
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14,00 – 14,30
14,00 – 16,30

Osobní hygiena, odpolední svačina.
Odpolední činnosti.
Volné a spontánní hry dětí v jednotlivých třídách, od 15:15h v přízemí
jednotlivých pavilonů. V případě vhodného počasí probíhají odpolední
činnosti na zahradě školy.

V případě změn provozních podmínek (vedlejší prázdniny, mimořádně nízké počty přítomných
dětí, mimořádné akce školy apod.) se třídy spojují a rodiče jsou rozpisem na vstupních dveřích
informováni o organizačních změnách.
V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových
zvláštností, ze zájmu a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda.
Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajištění vhodné životosprávy. Jsou to intervaly
mezi jídly, dostatečný pobyt venku, potřebný odpočinek, pravidelný pitný režim. K zajištění
zdravého tělesného rozvoje se každodenně zařazují tělovýchovné chvilky.
Článek 6 - Docházka dětí, omlouvání jejich nepřítomnosti
Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny
docházky a délku pobytu dítěte v těchto dnech v mateřské škole. Je vhodné, aby děti navštěvovaly
mateřskou školu pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí a v posledním roce
před zahájením školní docházky. Zákonní zástupci mohou využít adaptační program školy, mohou
se účastnit předškolního vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne, pokud je to pro adaptaci dítěte
přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po dohodě s učitelkou). Zákonný zástupce
dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem, a to osobně, nebo zápisem do sešitů v
jednotlivých šatnách, popř. telefonicky na čísle 326 781 502 nebo na telefonním čísle školní
jídelny 722 472 381. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce
neprodleně.
Článek 7 - Evidence dětí
Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce údaje vedené ve školní matrice.
Mateřská škola Bakov nad Jizerou vede školní matriku formou Evidenčních listů. Informace o
dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a
samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Údaje vedené ve školní matrice poskytnuté zákonnými zástupci:
- jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, mateřský
jazyk, místo trvalého pobytu
- údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních potížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání
- jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, včetně trvalého pobytu, adresy pro doručování
písemností a telefonického spojení
Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených
údajích.
Článek 8 - Ochrana osobních údajů
Všichni zaměstnanci školy mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní
údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně
osobních údajů.
Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační
materiály, fotografie) je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců dětí.
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Článek 9 – Platby
Úplata za školní stravování
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci
způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla
přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
Způsob platby: formou inkasa z běžného účtu rodičů na účet školy č. 51-6901660257/0100. Úplata
za školní stravování se sráží za měsíc předcházející – podle počtu přihlášených obědů, vždy 16. den
v měsíci. Pokud není tento den pracovní, srážka se provede následující pracovní den. První srážka
na stravné se provádí k 16.9., a to 1000,- Kč jako finanční záloha na nákup potravin. Tato záloha
bude vyúčtována po ukončení posledního měsíce docházky dítěte do MŠ a případný přeplatek
vrácen na účet zákonného zástupce. Vše, co se týká stravování, je nutné vyřizovat pouze s vedoucí
školní jídelny, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.
Obědy se odhlašují následujícím způsobem: v den předcházející nepřítomnost dítěte vždy do 15,00
hodin telefonicky na čísle 326 781 502, 722 472 381 nebo písemně do sešitů v šatně každé třídy.
Pokud není možné oběd takto odhlásit, mohou si jej vyzvednout od 11,00 do 11,30 v kuchyni MŠ,
od 11,30 do 12,00 v jednotlivých pavilonech. Nárok na oběd je pouze 1. den nepřítomnosti dítěte v
mateřské škole. Podrobné informace týkající se stravování včetně výše stravného jsou zaneseny
v Provozním řádu školní jídelny.
Úplata za předškolní vzdělávání - upravuje samostatná směrnice
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,-Kč měsíčně. Úplata za příslušný kalendářní
měsíc se sráží k 16. dni stávajícího kalendářního měsíce. Vzdělávání dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, se poskytuje bezúplatně. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo
přerušen provoz MŠ podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka MŠ výši úplaty
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
Evidence financí kulturních a sportovních akcí školy
V průběhu školního roku organizujeme pro děti různé nadstandardní akce např. hudebního a
sportovního charakteru, které jsou hrazeny zákonnými zástupci dětí. V případě souhlasu, zákonní
zástupci předají na začátku školního roku třídním učitelkám částku 500,-Kč na tyto akce. Na
vyúčtovacím archu každé třídy se postupně odepisují částky, které byly na akci použity. V případě
vyčerpání výše uvedené částky jsou zákonní zástupci dítěte požádáni o její opětovné navýšení. Tyto
finance jsou účelově využívány pro jednotlivé děti. Zákonní zástupci mají možnost do vyúčtovacího
archu svého dítěte kdykoliv nahlédnout.
Článek 10 – Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při vzdělávání
Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají učitelky, a to od doby převzetí od jejich zákonného
zástupce až do doby předání zákonnému zástupci. Jiné osoby mohou dítě vyzvednout jen na základě
písemného svolení zákonných zástupců (svolení na předepsaném formuláři) a učitelka může
požádat o prokázání totožnosti této osoby. Za předávací zónu je považován vstup ze šatny do třídy,
popř. zahrada mateřské školy. Všechny pavilony školy jsou během provozu uzamčeny, je třeba
zvonit na zvonek příslušné třídy.
Do mateřské školy mohou přivést zákonní zástupci pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky
nemoci či infekce. Pro děti nemocné je běžný režim školy zátěží a zároveň přenášejí infekci na další
zdravé děti v kolektivu. Pokud zákonný zástupce bude trvat na převzetí evidentně infekčně
nemocného dítěte, může učitelka požadovat lékařské potvrzení o bezinfekčnosti.
Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty, a to zejména
v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, rýma apod.).
V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotnických službách): podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby
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poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník není
zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje. Učitelka mateřské školy může podat
medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. (například případy záchvatových
onemocnění). Nejedná se o situace spojené s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí
dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného
zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické reakce, případně potlačení příznaků možného
onemocnění.
Mateřská škola poskytuje zákonným zástupcům dětí s chronickým onemocněním možnost
medikace, tuto službu zajišťuje pedagogický pracovník s adekvátním vzděláním v oblasti
zdravotnických služeb.
Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním je povinen dodržet následující postup:
a, podat písemnou žádost o podání medikace dítěti v MŠ.
b, na základě podané žádosti ředitelka školy ověří u uvedeného ošetřujícího lékaře
skutečnosti týkající se bezprostředního podání medikamentu dítěti, zároveň posoudí podmínky MŠ,
zda je mateřská škola schopna dostát všech definovaných požadavků zákonného zástupce
c, zákonný zástupce obdrží vyjádření mateřské školy
d, v případě schválení žádosti je zákonný zástupce povinen poskytovat pravidelnou
součinnost a spolupráci, která zajistí bezpečnost a zdraví dítěte.
V případě úrazu dítěte ošetří dítě zaměstnanec MŠ, v případě vážného úrazu je volána Zdravotnická
záchranná služba.
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu, v případě
potřeby přivolají lékařskou pomoc. Zároveň jsou povinní bezodkladně informovat ředitelku školy a
zákonné zástupce dítěte. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole, jsou zákonní zástupci
okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Učitelky vedou v třídní dokumentaci záznamy o zdravotním stavu dětí v průběhu dne v případě
zjištěné odchylky od běžného stavu.
Zákonný zástupce zodpovídá za bezpečné oblečení a obutí dítěte. Z důvodů předcházení úrazů dbá
na to, aby předměty a hračky, které si dítě do mateřské školy přináší z domova, splňovaly podmínky
bezpečnosti. Nedovolené jsou zejména ostré předměty, tvrdé bonbony, žvýkačky, pantofle apod.
Při výskytu pedikulózy jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i zákonní
zástupci ostatních dětí ve třídě. Zbavit děti vší je povinností rodičů. Dítě bude opět přijato do
kolektivu po důkladném odstranění hnid i vší.
Definování školního úrazu:
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi
přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dítěti při akcích konaných mimo
školu, které přímo souvisejí se vzděláváním a uskutečněných za dozoru pověřené odpovědné osoby.
Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Všechny děti
v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při
akcích organizovaných mateřskou školou.
Školním úrazem není úraz, který se stane dítěti cestou tam nebo zpět na místo, jež bylo určeno jako
shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
Přestože mateřská škola zodpovídá za děti i při všech akcích konaných za účasti zákonných
zástupců (tvořivé třídní schůzky, besídky, kulturní akce, městské oslavy, společné akce na zahradě
MŠ, společné výlety, dny adaptace za účasti zákonných zástupců), prosíme, aby zákonní zástupci
zodpovědným přístupem pomohli s dohledem nad svým dítětem. Obsah vzdělávání mateřská škola
zaměřuje na vytváření povědomí dětí o významu péče o čistotu a zdraví, prohlubuje povědomí dětí
o důležitosti bezpečí, pohody a pochopení stejných práv všech zúčastněných.
Zahradní areál MŠ je určen k pobytu a hrám dětí pouze v provozní době a v přítomnosti učitelky
MŠ. Z bezpečnostních důvodů není povoleno, aby si dítě, případně jeho sourozenec, při příchodu do
MŠ a při odchodu z MŠ, hrálo dále v zahradním areálu MŠ, využívalo herní prvky apod.
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Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
Děti jsou v rámci naplňování školního vzdělávacího programu nenásilnou formou a přiměřeně k
jejich věku a schopnostem seznamovány a chráněny před sociálně-patologickými vlivy-nebezpečí
drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, šikany, diskriminace, nepřátelství a
dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Problematika této oblasti se odráží v
jednotlivých třídních projektech. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého
sociálního klimatu mezi dětmi navzájem (pravidla soužití v jednotlivých třídách), mezi dětmi a
učitelkami, učitelkami a zákonnými zástupci dětí. V této oblasti spolupracujeme s odborníky a
dalšími organizacemi – městská policie, hasiči, psycholog.
V celém areálu MŠ platí přísný zákaz jízdy na kole či kolečkových bruslích pro zaměstnance, rodiče
i děti. Kola, na kterých přijedou zaměstnanci, rodiče i děti se odkládají na místě k tomu určeném, tj.
stojany pro kola, kde si kolo uzamknou vlastním zámkem. Dětem je povolena jízda na dětských
kolech a dalších vozidlech pouze v prostoru zahrady, pokud je tato činnost součástí výchovně
vzdělávacího programu. V celém objektu mateřské školy je též přísný zákaz kouření, včetně
elektronických cigaret, vnášení zbraní, požívání alkoholických nápojů, požívání drog a návykových
látek a jakákoli propagace těchto prostředků. V celém objektu je zákaz vstupu se zvířaty a zákaz
vjezdu dopravních prostředků (s výjimkou poskytovatelů služeb). Vjíždění osobním autem do
areálu školy je povoleno pouze se souhlasem ředitelky školy. Cizím osobám je zakázáno pohybovat
se v prostorách školy bez doprovodu pracovníků MŠ. Návštěvy jsou povinny přihlásit se u
zaměstnanců školy.
Článek 11 - Oblečení a hygienické potřeby dětí
Dítě do mateřské školy potřebuje:
- pohodlné oblečení do třídy
- vhodné oblečení na vycházky do přírody a pro hry na školní zahradě
- náhradní spodní prádlo
- pyžamo (pokud dítě v MŠ pobývá v době odpoledního odpočinku)
- bačkory
- kapesník
- hrneček
- kartáček na zuby, zubní pastu, kelímek
Vhodné je vše označit jménem nebo značkou dítěte.
Článek 12 - Předškolní vzdělávání
Mateřská škola rozvíjí osobnost dítěte, podporuje jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní
spokojenost a pohodu, napomáhá dítěti v chápání okolního světa, učí žít dítě ve společnosti
ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Vše v těsné spolupráci s
rodinou.
Mateřská škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého dítěte ve všech
vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními. Sleduje a
vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu, při ukončování předškolního vzdělávání, dle možností i
v dalším vzdělávání a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání.
Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle „Školního vzdělávacího programu“ (dále jen
ŠVP), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s „Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání“. ŠVP vydává ředitelka školy a je k nahlédnutí na veřejně
přístupném místě ve vestibulu pavilonu ,,A“. Do ŠVP je možno nahlížet, pořizovat si z něj opisy a
výpisy. Škola nabízí podle možností a zájmu rodičů další aktivity, které zajišťují jiné subjekty a
které jsou úplatné. O účasti dětí na těchto aktivitách rozhodují zákonní zástupci.
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Článek 13 - Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
13. 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci mají právo:
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání a
výchovy dítěte
- pobývat se svým dítětem ve třídě v době adaptace a dle svého zájmu a po dohodě s
učitelkou se účastnit her a činností ve třídě
- podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, přispívat svými náměty
a nápady k obohacení programu školy
- podat k ředitelce školy stížnosti, oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění
zjištěných nedostatků v mateřské škole
- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
- na poradenskou pomoc školy
- založit radu školy
Zákonní zástupci jsou zejména povinni:
- na vyzvání ředitelky školy se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se
výchovy a vzdělávání dítěte
- oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí čl. 5), s tím souvisí i povinnost
oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu týkající se
evidence dítěte
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, výchovy nebo
bezpečnosti dítěte
- respektovat provozní dobu mateřské školy
- respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého
dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ
- hradit úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování v daném termínu
- omlouvat nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole podle podmínek stanovených
školním řádem
- respektovat pravidla slušného chování v areálu školy
- dodržovat školní řád a respektovat vnitřní organizaci školy
Další povinnosti zákonných zástupců vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto řádu.
13. 2. - Práva dítěte
Každé dítě v mateřské škole má zejména právo:
- na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti
- na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí
- na emočně kladné prostředí a projevování náklonnosti, na laskavé, vlídné, vstřícné a
trpělivé jednání ze strany pedagoga
- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na
respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
- být respektováno jako individualita
- na poskytování podpůrných opatření
13. 3. - Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají právo:
- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména
na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo
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-

zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu
s pedagogickým pracovníkem ve škole
aby nebylo do jeho přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy
na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se
zásadami a cíli vzdělávání při přímé vzdělávací a výchovné činnosti
na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:
- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
- chránit a respektovat práva dítěte
- chránit bezpečí a zdraví dítěte, předcházet všem formám rizikového chování ve
škole
- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve
školím prostředí a podporovat jeho rozvoj
- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje
zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a
výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do
styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a
chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně
nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat
- poskytovat zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním
13. 4. – Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů v mateřské škole
- vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, vycházejí
ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
- všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o
vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
- všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
- všichni zaměstnanci školy jednají v souladu s obsahem náplně práce
Článek 14 - Pravomoci ředitelky školy
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po
dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce opakovaně závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy
(např. rodič nebo pověřená osoba nevyzvedává dítě z MŠ ve sjednaném termínu do
ukončení jejího provozu v době stanovené školním řádem, opomene sdělovat škole důležité
okolnosti, které by mohly ohrozit průběh vzdělávání, zdraví či bezpečnosti dětí, odmítá
respektovat požadavky v zájmu dodržování hygieny dětí v MŠ apod.)
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu
za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
- ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
Článek 15 - Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí
- učitelky s dětmi vytvářejí společně pravidla soužití ve třídě, včetně šetrného zacházení s
vybavením
- svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat
tato pravidla
- děti jsou zapojovány do jednoduchých úklidových prací ve třídě i na školní zahradě (úklid
hraček, pomůcek)
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Článek 16 – Konzultační hodiny
Konzultační hodiny - doba, která je vyhrazena pro komunikaci rodičů s pedagogy, kteří se dostaví
z jakéhokoliv důvodu do školy za účelem projednání průběhu a výsledcích vzdělávání, chování,
objasnění nejrůznějších záležitostí týkajících se vzájemné spolupráce mezi rodinou a školou.
Nevyhovuje-li zákonným zástupcům zvolený termín, je možné po dohodě schůzku uskutečnit dle
jejich potřeb.
Konzultační hodiny ředitelky školy jsou: sudý týden – středa 8:00 – 9:00 hod, lichý týden – středa
14:30 - 15:30 hod. Konzultační hodiny jednotlivých třídních učitelek jsou stanoveny v každé třídě
dle potřeby.
Článek 17 – Závěrečná ustanovení
-

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2020
Zaměstnanci se seznámí se školním řádem nejpozději do 14 dnů od nabytí jeho
platnosti (podpis)
O vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí výtiskem
v jednotlivých šatnách a ústním upozorněním na vybrané body
Zákonný zástupce je povinen se prokazatelným způsobem (podpis) seznámit
s řádem školy nejpozději do 14 dnů od nástupu dítěte do mateřské školy
Změny a dodatky školního řádu lze navrhovat průběžně, podléhají projednání a
schválení na pedagogické radě

V Bakově nad Jizerou, dne 9.6.2020
Dagmar Vlastová, ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BAKOV NAD JIZEROU, OKRES MLADÁ BOLESLAV

Školní řád - dodatek
Č.j. 130/2021

Účinnost od: 1.9.2021

Spisový znak: 2.1

Skartační znak: S5

Změny:
Číslo: 2

Datum:

Změna:

Provedl:

Tento dodatek je zpracován na základě vydaného dokumentu Soubor doporučení pro školy a
školská zařízení ve školním roce 2021/2022 (Manuál) vzhledem ke covid-19. Vydáno
17.8.2021. Manuál je metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řídí se zákonem č.
561/2004 Sb., v platném znění (zejména §184a).
Obecná pravidla:
- Každá dospělá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech
zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden
v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.
- Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Bude provedena aktualizace kontaktů na zákonné zástupce.
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat.
- Ve vestibulech budov a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou – žádáme o
důsledné používání.
- Po vstupu do třídy si dítě umyje ruce mýdlem.
- Dětem jsou průběžně zdůrazňovány zásady osobní hygieny a je dbáno na jejich dodržování.
- Denně se provádí důkladný úklid všech místností, je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo
předmětů, které používá větší počet lidí.
- Při stravování není umožněn sebeobslužný výdej jídla.
- Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, dezinfekčními prostředky na
dezinfekci rukou, bezkontaktními teploměry, přiměřeným počtem ochrany dýchacích cest.
- V rámci minimalizace kontaktů mezi jednotlivými třídami nebudou prozatím realizovány
zájmové kroužky.
- Škola bude v průběhu školního roku zvažovat nutnost konání aktivit, kde dochází ke
koncentraci vyššího počtu lidí (třídní besídky, společné návštěvy divadla apod.) v závislosti na
epidemiologické situaci.
- Aktuální oznámení se budou zveřejňovat na webu mateřské školy, na informačních tabulích ve
vestibulu mateřské školy, popřípadě v jednotlivých třídách.
Závazná část:
1. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19
2. 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
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„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).
3.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento
postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do třídy školy; za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde
k poskytnutí ochrany dýchacích cest a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného
zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického (dětského) lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Vyzvedávat obědy nemohou dětem v izolaci nebo s nařízenou karanténou ani zákonní zástupci a
třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat
nemocná osoba.
Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků
sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u
něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5
metru, provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny
4.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a
dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto
virem.
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
5.
Distanční vzdělávání
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 dětí. Mateřská škola má
povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Ostatní děti, kterých
se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávaly
součástí jedné skupiny.
Pro děti mateřských škol, pro které je předškolní vzdělávání povinné, platí povinnost distančně
se vzdělávat. V případě neúčasti je nutná omluvenka dítěte.
V naší mateřské škole bude distanční výuka probíhat touto formou:
-

vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle aktuálního školního
vzdělávacího programu Hrou za poznáním v míře odpovídající okolnostem a
podmínkám jednotlivých dětí
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-

-

spolupráce probíhá většinou prostřednictvím kontaktu rodič x učitelka
dětem jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek mateřské školy pracovní
materiály ke konkrétnímu tématu, které bude možné využít pro případné domácí
distanční vzdělávání
materiály jsou také k dispozici v mateřské škole, kde si je bude možné osobně
vyzvednout
po skončení distanční výuky donesou děti do mateřské školy vypracované úkoly,
které budou součástí portfolia jednotlivých dětí pro celkové hodnocení
děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou vzdělávány způsobem, který bude
korespondovat se schopnostmi a dovednostmi dítěte, vždy v souladu s individuálním
vzdělávacím plánem a v úzké spolupráci s rodiči

Společně s rodiči budeme vyhledávat optimální nastavení podoby vzdělávání pro konkrétní dítě.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola
pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se
však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání
dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
Zaměstnanci školy
6.
Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z
jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce
apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není
povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu
právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za
prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku
zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
Úplata za předškolní vzdělávání
7.
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských
zařízení veřejných zřizovatelů následující:
V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v
závislosti na situaci i v jiných případech.

V Bakově nad Jizerou, dne 27.8.2021
Dagmar Vlastová, ředitelka školy
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