
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád vymezuje základní práva a povinnosti dětí, pedagogů a zákonných zástupců podle § 30 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský 
zákon). Školní řád projednává a schvaluje pedagogická rada školy, podle par. 168 odst. 1 
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ŠKOLNÍ ŘÁD 

1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných 

zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů v životě školy 

1.1 Zápis a přijímání dětí do mateřské školy: 

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby dítěte jejíž délka 

nesmí přesáhnout 3 měsíce, (§34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb.), rozhoduje ředitelka 

mateřské školy. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání. Volba mateřské školy je plně v 

kompetenci rodičů. K zápisu se rodiče dostaví společně s dítětem. 

Zápis pro následující školní rok se koná v dubnu (elektronicky), v květnu je presenční 

odevzdáváním přihlášek dle platné právní úpravy, po dohodě se zřizovatelem. 

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, 

je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku. V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede 

dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce dítěte, 

které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověřování. Ověřování se 

uskuteční 9.11. 2021, v náhradním termínu 7.12. 2021.   

1.2 Povinnosti dětí: 

Řídí se dohodnutými pravidly ve třídách. Respektují pokyny zaměstnanců školy úměrně svým 

rozumových schopností a věku. Jsou respektovány ve svých potřebách a individuálních 

zvláštnostech zaměstnanci školy. 

1.3 Povinnosti rodičů: 

Dodržují Školní řád. Hlásí ihned veškeré změny v evidenčním listě (telefonní kontakty, 

pojištění dítěte, bydliště, adresy apod.). Rodiče mají možnost spolurozhodování v činnostech 

týkajících se jejich dětí (akce mateřské školy, výchovně vzdělávací činnosti v centrech 

aktivit), ale jen v případě, že to není v rozporu s koncepcí a strategií mateřské školy (ŠVP 

školy) a RVP PV. 

1.4 Omluvy dětí: 

1.4.1 Omluvy dětí z docházky: 

• Do 8,00 hod. daného dne– SMS přímo do tříd, osobně ve třídě učitelce 



 
 

Beníškové (žlutá a Červená pastelka) 775653443 

OP Naskové (Zelená a Modrá pastelka) 608045607 

OP Nepomucká (Oranžová pastelka) 777754459 

 

1.4.2 Omluvy dětí ze stravování: 

• Přes  www.strava.cz, nejpozději do 8:00 téhož dne. Omluvy do tříd nelze zpětně 

akceptovat. 

1.4.3 Omluvy dětí povinně předškolní docházkou: 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání u dětí 

s povinným předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni dokládat důvod nepřítomnosti dítěte. 

V případě nenadálé absence (nemoc) okamžitě – dokladem je prosté písemné vyjádření 

zákonných zástupců, případně doložení lékařským potvrzením. V případě absence do 5 dní – 

písemná omluva v sešitu v šatnách, nebo ústně u paní učitelky v kmenové třídě. Nad pět 

pracovních dní absence je potřeba doložit řádnou omluvenku (dokumenty školy), nebo 

lékařské potvrzení.  

V případě předem známé absence podají rodiče žádost ředitelce školy v dostatečném 

předstihu – viz žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání (formulář ke 

stažení – viz dokumenty www.msslunecko.cz). 

Neomluvená absence dětí s povinným předškolním vzděláváním (resp. záškoláctví) může 

naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle zákona č. 200/1990 Sb. 

v platném znění, o přestupcích, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 

zákona č. 40/2009 Sb. v platném znění, trestní zákoník. Při závažném záškoláctví dítěte je 

třeba spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 

359/1999 Sb. v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) – 

týká se povinné předškolní docházky. 

1.5 Získávání informací o průběhu výchovně vzdělávacího procesu dítěte: 
Konzultační rozhovory o dětech jsou možné dle domluvy s kmenovou učitelkou, nebo 

v plánovaných konzultačních hodinách.  

Písemné hodnocení výsledků dětí ve vzdělávání je prováděno kmenovými učitelkami ve 

třídách a zaznamenáváno do osobních záznamových archů dětí. Do těchto je možno 

nahlédnout po předchozí domluvě s učitelkou. 

Rodiče jsou pravidelně informováni prostřednictvím nástěnek v budovách, třídních emailech, 

webu školy a třídních schůzek. V mimořádných případech, pokud bude souhlasit většina 

zákonných zástupců je možné uzavřít bezpečnou sociální skupinu sociální sítě. Zákonný 

zástupce je povinen sledovat a reflektovat informace týkající se akcí a provozu školy.   

http://www.strava.cz/
http://www.msslunecko.cz/


 
 

1.6 Realizace podpůrných opatření 1. – 5. stupně: 

Mateřská škola postupuje v případě jejich realizace podle zák. 82/2015 Sb. případně zák. 

359/199 Sb. v platném znění, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 73/2005 

Sb. v platném znění a dle ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném a účinném znění 

v součinnosti se zákonnými zástupci dětí. Podpůrná opatření definovaná školským 

poradenským zařízením poskytuje škole bezodkladně po doručení zprávy či doporučení. 

  



 
 

2 Provoz a vnitřní režim školy 
2.1 Provoz mateřské školy a vnitřní režim docházky: 

Provozní doba školy je od 07:00 – 17:00 hodin. Provoz jednotlivých tříd je dán vnitřními 

pokyny. 

2.1.1 Příchod dětí do MŠ 

Děti přicházejí do tříd od 7:00 do 8:15. Od 8:20 začíná průběžná ranní přesnídávka a pokračují 

činnostní hry. Budovy školy jsou uzamykány V 8:30 rodiče používají zvonky s videotelefonem u 

vstupu do budovy. Zákonný zástupce předá dítě osobně učitelce mateřské školy, která má ve třídě 

službu. Zákonný zástupce může vstupovat s dítětem do tříd pouze do 8:15.  

Pokud zákonný zástupce bez vážných důvodů nezajistí včasný příchod dítěte do mateřské 

školy (tj. do 8:15), bude na tyto pozdní příchody nahlíženo, jako na porušování školního řádu. 

Povinné předškolní vzdělávání se realizuje v době od 8:15 – do 12:15. 

2.1.2 Odchod dětí z MŠ 
Škola se uzavírá v 17:00. Zákonný zástupce je povinen se svým dítětem opustit vnitřní i vnější 

prostory školy nejpozději v 17:00. 

Pokud zákonný zástupce bez vážných důvodů nezajistí včasný odchod dítěte z mateřské školy 

(tj. do 17:00 včetně), bude na tyto pozdní odchody nahlíženo, jako na porušování školního 

řádu.  

2.1.3 Povinná předškolní docházka 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

V případě dlouhodobého uzavření škol z důvodu pandemie, škola zajišťuje distanční výuku 

pro děti povinné předškolní docházky.  

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin a ve dnech jarních 

prázdnin podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku, je však povinností 

dítě řádně písemně omluvit písemnou formou. 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31.8. 2022 pěti 

let.  

2.1.4 Adaptace dětí 
Adaptace dětí je doba zvykání - 3 měsíce od zahájení docházky do mateřské školy. U každého dítěte 

individuální, a proto jí rodiče projednají s učitelkami na třídách. Rodiče mají možnost vyzvedávání 

dětí po obědě od 12:15 – 12:30 hodin, po odpočinku od 14:45 hodin nebo dle potřeby po dohodě 

s pí. učitelkou kdykoliv v průběhu celého dne. Po dohodě s pedagogem, může zákonný zástupce 

přetrvávat s dítětem ve třídě po dohodnutou dobu, ale nesmí narušovat výchovně vzdělávací proces. 

Případně může po krátké době dítě vyzvednout.  

2.2 Oblečení dětí: 

Oblečení i obuv musí být označeny jménem nebo značkou dítěte tak, aby nedocházelo ke 

ztrátám či záměnám. Děti by měly mít vhodné oblečení pro pobyt ve třídě (pro případ potřeby 



 
 

náhradní), pro pobyt venku a pláštěnku pro případ deštivého počasí. Oblečení na odpočinek 

odnášejí zákonní zástupci 1x týdně domů, aby byla možná jeho výměna. 

2.3 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

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

Rodiče jsou povinni po vstupu do budovy mateřské školy a při odchodu z ní zavřít za sebou 

vstupní dveře. Není dovoleno vpouštět do budovy osoby, jejichž totožnost není známa. 

Učitelka mateřské školy vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej převezme od 

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej předá jeho zákonnému 

zástupci nebo jím pověřené osobě. 

Rodič po převzetí dítěte ze školy, ihned opustí prostory mateřské školy, z důvodu právní 

odpovědnosti za dítě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření 

vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí není dovoleno dětem 

přinášet do mateřské školy nebezpečné či bojové hračky, oblečení ani jiné předměty s touto 

tématikou. V průběhu výchovně vzdělávací činnosti kladou učitelky důraz na potlačování a 

omezování těchto jevů. 

2.4 Zdravotní péče 

Rodiče odpovídají za to, že dítě předávají do školy zdravé. Jeví-li dítě příznaky nemoci (rýma, 

kašel, vyrážky, zánět spojivek apod.), má učitelka povinnost upozornit na tuto skutečnost 

zákonné zástupce dítěte a zapíše do ranního filtru. Zjistí-li učitelka tyto příznaky v průběhu 

dne, vyrozumí rodiče. Infekční onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned.  

Žádný zaměstnanec nemůže žádnému dítěti naší školy podávat žádný lék, neboť nesplňují 

podmínky odporné péče – zdravotník. Pouze mohou dítě ošetřit při akutním úrazu, či poranění 

– poskytnout první pomoc. 

Zákonný zástupce je povinen dítě ze školy vyzvednout, pokud jej k tomu pedagog vyzve na 

základě přetrvávajících projevů zdravotních obtíží dítěte.   

2.5 Úraz dítěte 

• Učitelka průběžně zaznamenává do ranního filtru drobná poranění se kterými dítě již 

přišlo do mat. školy. 

• Všechna (i drobná) poranění, která se dítěti stanou v době jeho pobytu v mateřské 

škole zaznamenává učitelka do Knihy úrazů a poranění  

• v případě úrazu dítěte učitelka okamžitě zajistí první pomoc dítěti, kontaktuje 

zákonného zástupce, popřípadě záchranné službu 

• v případě ošetření dítěte v rámci první pomoci učitelka kontaktuje zákonné zástupce 

dítěte  

2.6 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

Děti musí zacházet s majetkem školy ohleduplně, záměrně jej nepoškozují ani neničí. 



 
 

3 Úplata za školní docházku a stravování 
3.1 školné 

  972,- Kč za jeden měsíc 

Dítě povinně předškolní školné neplatí 

 

3.2 Stravné 

Naše škola polodenní docházku a stravování poskytuje pouze ve výjimečných případech, 

pouze po projednáním a schválením vedením mateřské školy. 

Měsíční platby za stravování jsou stanoveny: 

3 – 6 let  968,- Kč za jeden měsíc 

7 – 10 let  1034,- Kč za jeden měsíc 

Kalkulace stravy na jeden den: 

 3-6- let 7-10 let 

přesnídávka 9 Kč 10Kč 

oběd 27 Kč 28 Kč 

svačina 8 Kč 9 Kč 

Celkem celodenní 44 Kč 47 Kč 

Celkem polodenní 36 Kč 38 Kč 

 

Každé dítě se musí stravovat. Dietní stravování neumožňujeme z provozních důvodů naší 

školní kuchyně. V případě donášení vlastní stravy dítěte zákonným zástupcem, musí být 

učiněna písemná dohoda mezi vedením školy a zákonným zástupcem dítěte. Během distanční 

výuky naše školní kuchyně nezajišťuje výdej obědů z nenaplnění hygienických podmínek pro 

tento provoz.  

3.3 Platby 

Platby poukazujte na účet školy: 27– 6622550207/0100 (Komerční banka) 

Variabilní symboly pro školné a stravné obdržíte od paní hospodářky na první třídní schůzce 

v září školního roku.  Platby nelze slučovat!  



 
 

Rozdělení dětí do věkových skupin dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování 

(příloha) v platném znění. Platby se provádějí převodem z účtu, trvalým příkazem, nebo 

poštovní poukázkou. Všechny děti jsou trvale přihlášeny ke stravování, pokud dítě nepřijde a 

není odhlášeno, počítá se do stavu přítomných a je nutno za něj zaplatit stravu 

Přeplatky za stravné se vrací poplatníkům v červenci téhož školního roku.  

4 Důležité kontakty: 

Funkce Jméno Email Telefon 

Ředitelka školy Petra Solarová 

Prylová 

reditelka@msslunecko.cz 775653449 

Zástupkyně 

ředitelky 

Andrea Karásková 

Matyášová 

zastupkyne@msslunecko.cz  

Hospodářka, 

vedoucí ŠJ 

Natálie Kytseliak hospodarka@msslunecko.cz 73615583 

 


