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Změny k 1. 3. 2021  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

II. OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: 
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a 

vzdělávání. 

2. Školní vzdělávací program mateřské školy ( ŠVP PV) 

           
III. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH 

ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ A PRAVIDLA 
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, 

          SE ZAMĚSTNANCI. 
1. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole 

2. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 

3. Povinnosti zákonných zástupců 

4. Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

5. Pravomoci ředitelky 

6. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho   

      stravování 

7.Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání     
                   v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání  

8.Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho 
vzdělávání a dosažených výsledcích, v zdělávání v MŠ v případě konkrétních 
mimořádných situací s pojených s covidem – 19. 

9.Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních 
akcích 

10.Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního 
vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu 

11.Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole – omezení či přerušení  
      provozu 

Informace podána: Zákonným zástupcům dětí, potvrzeno podpisem 

Změny k 1. 1. 2017



12.Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se 
zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a 
s ostatními zákonnými zástupci 

IV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 

      UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 
V MŠ 

13. Přijímaní dětí 
14. Předškolní vzdělávání nadaných dětí 
15. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 
16. Adaptační program 
17. Povinnosti předškolního vzdělávání 
18. Individuální předškolní vzdělávání 
19. Evidence dítěte (školní matrika)  
20. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 
21. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany  
      zákonného zástupce dítěte 
22. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 

   23. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za  
         školní stravování 

V. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ       
24.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 
25.Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 
26.Omezení či přerušení provozu 

VI. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ     
27.Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 

stravování 
28.Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní 
29.Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí 

pro potřeby školního stravování 

VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI 
JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ 
NEBO NÁSILÍ      

30.Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 
31.Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi 
32.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 



VIII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MŠ      
   

33.Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 
34.Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich 

pobytu v mateřské škole 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
      

35.Účinnost a platnost školního řádu 
36.Změny a dodatky školního řádu 
37.Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ředitelka mateřské školy Jablunkov, Školní 800, příspěvkové organizace 739-91 v souladu 
s § 30 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s jinými souvisejícími 
normami, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich 
zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské 
škole Jablunkov, Školní 800.  

II. OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
       

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání.  
2. Školní vzdělávací program ( ŠVP ) 

1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání dále jen - zdělávání  

§33 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (ve znění pozdějších předpisů), 

- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 
- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 
- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 
- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,  
- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 
- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do 

základního vzdělávání, 
- napomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
- dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (podpůrná 



opatření se člení do pěti stupňů.(podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje 
škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení 
na základě plánu pedagogické podpory ( PLPP) – konkrétně: oblast IV. č. 15 

   
2. Vzdělávání se v MŠ uskutečňuje podle Školního vzdělávací programu - Hrajeme si 

společně za účasti odborné a obětavé péče- je určený pro zákonné zástupce, 
zaměstnance, jsou určené cíle, zaměření, formy vzdělávání podle konkrétních 
podmínek uplatněných na mateřské škole. ŠVP respektuje zásady a požadavky RVP 
PV (k 1. 9. 2016 je upraven RVP PV) a metodiku - Kurikula podpory zdraví 
v mateřské škole - autorky M. Havlínové a kolektivu. 
2.1. Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byla 
provedena na základě ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., 
kterými se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Upravený RVP PV nabývá účinnost od 1. 9. 2017 

2.2.při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská 
škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona 
a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak 
ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).  

III. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ A PRAVIDLA 
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE 

ZAMĚSTNANCI. 

1. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání 

1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto 
školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho 
osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými 
zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.  

1.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a    
      Úmluva o právech dítěte. 



      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto   
      školního řádu. 

3. Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání 
organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 
2 let. Tato věta se s účinnosti od 1. 9. 2020 mění takto: Předškolní vzdělávání 
se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.   

4. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky, povinné. 

5. Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem 
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), 
nejméně třetího roku věku (s účinnosti od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku 
věku (s účinnosti od 1. 9. 2020). Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. 
Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vytvářet třídy 
věkově homogenní či věkově heterogenní. Děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřské škol. 

6. Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona - veřejnou 
službou.  

2. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti 

2.1. Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají  

právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 

b) na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného 
života, 

c) po dohodě s učitelkou být přítomní výchovným činnostem ve třídě, 

d) konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou 
školy, mají právo na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského 
poradenského zařízení, v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,  

e) projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce a přispívat 
svými nápady a náměty k obohacení programu MŠ,  

f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných 
záležitostí vzdělávání dětí, 

3. Povinnosti zákonných zástupců 

3.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní: 

a) zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské 
školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení, 



b) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte, 

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
dítěte, povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt vši.  

INFORMOVAT UČITELKY PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE DO TŘÍDY 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, telefonicky, 14 denní nepřítomnost dítěte, 
které plní povinnou školní docházku, doložit potvrzením od lékaře!)  

e) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti, změny v údajích v rozsahu uvedeném  
      v školském zákoně pro vedení školní matriky, 

f) s účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 
docházky, povinné,  

g) Zajistit řádnou a včasnou docházku dítěte do MŠ – tj. do 8, 00 hod.,  
h) Zákonný zástupce nebo jejich zástupce předá dítě osobně učitelce ve třídě, zahradě, při 

vyzvedávání zajistí rozloučení a opět osobní kontakt s učitelkou! 
i) děti si vyzvedávají rodiče, nebo jimi pověřené osoby. Pověření na vyzvedávání dítěte pro 

jinou osobu (dospělou) zapíši rodiče do evidenčního listu dítěte, nebo si vyžádají tiskopis 
- Pověření k vyzvedávání dítěte- 

j) Bez písemného pověření učitelka dítě jiné osobě, než je uvedená v osobním listu, nepředá, 
k) dodržovat zásadu, že do MŠ patří pouze děti zdravé. 
l) oznamovat nepřítomnost dítěte do 8,00 hod. v den nepřítomnosti, 
m) dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ 6:15 – 16:00 hod./ příchod do 8:00 hod. 

(škola se v 8:00 hod. zamyká) 
                    m) po dohodě s učitelkou lze domluvit změnu a příchod posunout na jiný čas 
                     n) sledovat informační nástěnky na chodbách, šatnách, povinnost účastnit se 
třídních     
                          schůzek, rozhodnutí z těchto schůzí jsou pro všechny odpovědné zástupce 
závazné 
                     o) dodržovat Školní řád!  

Upozornění: 
Zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba má povinnost vyzvednou si dítě z mateřské školy 
do doby ukončení provozu. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje.  
V případě, že není v daném okamžiku zákonný zástupce dostupný, kontaktuje učitelka orgán 
sociálně právní, ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany 
OSPOD pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat OÚ, Policii ČR nebo Městskou 
polici. 
Učitelka není oprávněna opustit s dítětem prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště. 
Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v místě bydliště učitelky. Při opakování, lze rozhodnout 
o ukončení předškolního vzdělávání. 

2.  Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení 
ostatních článků tohoto školního řádu. 
Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti 
k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných 



zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců se 
zaměstnanci mateřské školy“ - Školní  řád MŠ.  

4. Práva a povinnosti zaměstnanců školy. 

    4.1 Učitelky mateřské školy rozhodují o metodách a postupech pro naplňování výchovných  
         cílů školy. 
    4.2 Odpovídají zákonným zástupcům dítěte na jejich připomínky a dotazy ochotně a  
          vhodným způsobem. 
    4.3 Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí,   
          musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a    
         důstojnosti. 
    4.4 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají  
          o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a        
          spravedlností. 
    4.5 Všichni zaměstnanci školy, dětí a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních  
          společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

6. Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a  
       veřejnosti ke škole.   
7. Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo i jiné, důležité  
       informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni učitelé se řídí  
       zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.  

Všichni zaměstnanci mateřské školy přispívají svou činností k naplnění výše 
uvedených práv dítěte. 

  5. Pravomoci ředitelky školy 
   
  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:  
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce po dobu dvou týdnů neúčastní předškolního 

vzdělávání, 
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy  

(nerespektování provozní doby!!!)   
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské  

zařízení, 
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo   
      stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, 

PRO VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ ZE STRANY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, LZE 
DOHODNOUT OSOBNĚ, NEBO TELEFONICKY TERMÍN K VYŘIZOVÁNÍ.   



6. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, vedoucí školní 
jídelny po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a 
délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými 
zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 

  
2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno 

tuto změnu  opět dohodnout s ředitelko mateřské školy, vedoucí školní jídelny.. 

(Provozní řád školní jídelny) 

7. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání 
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení 
vzdělávání 

7.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají         
dítě po jeho převlečení v šatně učiteli v  příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí 
doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do 
třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až 
do jeho příchodu do třídy. 

7.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské školy 
přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k 
přebírání dětí zákonnými zástupci. 

7.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu 
v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a 
jeho předávání po ukončení vzdělávání.   

7.4 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci 
dítěte, předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy, učitelce na třídě. 

8. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich 
vzdělávání a dosažených výsledcích, vzdělávání v MŠ v případě konkrétních 
mimořádných situací spojených s Covidem – 19.   

8.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o obsahu, kompetencích, cílech, o zaměření, 
formách vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve 
školním vzdělávacím programu, který je přístupný na informačním místě v každé třídě.   

8.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do 
mateřské školy a jejich předáním ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka 
vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích 
vzdělávání dítěte. 



8.3 Ředitelka mateřské školy, svolává třídní schůzky, na kterých, jsou zákonní zástupci dětí 
informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí 
vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů 
s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.  

8.4 Zákonní zástupci dítěte si mhou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo 
s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které 
dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky 
zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 

8.5 Ředitelka mateřské školy, nebo učitel, vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do 
které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

8.6. § V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍCH MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ SPOJENÝCH 
S ONEMOCNĚNÍM COVID -19 JE ŠKOLA VŽDY POVINNA POSTUPOVAT PODLE 
POKYNŮ K KHS A DODRŽOVAT VŠECHNA AKTUÁLNĚ PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ 
OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ PRO DANÉ ÚZEMÍ PŘÍSLUŠNOU KHS NEBO PLOŠNĚ 
MZd. 

VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ:  

Prezenční výuka: 
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, kterých nepřekročí 
více jak 50 % účastníků třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve školoe, běžným 
způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje 
obdobně jako v běžné situaci. 

Smíšená výuka: 
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, 
je škola povinná distančním způsobem vzdělávat děti, kterým je zakázána účast na 
prezenční výuce. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. (Mateřské školy mají 
povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována 
výlučně pro děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého 
odloučeného pracoviště. 
Distanční výuka: 
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 
plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé skupiny 
třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny třídy vzdělávání výhradně distatnčním 
způsobem. 
Ostatní skupiny třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána 
přítomnost všech dětí, přechází na distanční výuku pouze počet dětí, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, v posledním ročníku MŠ. 



9. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních 
akcích 

1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a 
filmová představení pro děti, besídky, dětské dny, plavání, lyžařský výcvik apod., 
informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení 
pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení 
denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na informačních 
nástěnkách školy, písemným dopisem předaným nebo zaslaným zákonným zástupcům 
dětí. 

9.2 V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 9.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si 
mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro 
děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce 
plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky. 

10. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního 
vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 

1.  Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při 
vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby 
nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně ústní formou učitelce třídy 
mateřské školy, ředitelce telefonicky, nebo zasláním oznámení na adresu mateřské 
školy. 

2.  Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole 
přesáhne dobu 12 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně 
v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, učitelem dané třídy. 
K projednání přinese zákonný zástupce písemné oznámení s uvedením důvodu a     
předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.  

(tiskopis pro omluvení na stránkách MŠ) 

3.  V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit 
vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské 
škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.  

4.  Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte, je možné i prostřednictvím 
telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské 
školy. Po ukončení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz, potvrdí 
dobu nepřítomnosti zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do mateřské 
školy předáním písemného potvrzení přebírajícímu pedagogickému pracovníkovi 
mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení 
nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího 
lékaře.   

5.  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje  
  zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných   



  menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho 
činnosti při vzdělávání!!!  

6.  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou, telefonicky mateřskou 
školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a 
dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

11. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole – omezení či přerušení 
provozu. 

11.1 Úhrada úplaty za vzdělávání 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě 
úplaty následující podmínky: 

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, 

      b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem z velmi závažných důvodů 

          dohodnout jiný termín úhrady úplaty, důvody budou oznámený písemně a 

          předány ředitelce 

        c) zákonný zástupce dítěte uhradí od 1. 1. 2018 úplatu za pobyt v MŠ na podúčet MŠ 
Jablunkov – příkazem/ výjimečně složenkou: (podúčet 19- 1687233349/0800 

d) 30. 6. je vždy zveřejněna směrnice úplaty o předškolním vzdělávání  

2.  Úhrada úplaty za školní stravování   

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími 
podmínkami: 

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, 

b) bezpodmínečně dodržovat termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování 

c) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů 
dohodnout jiný termín úhrady úplaty, 

d) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený 
bankovní účet mateřské školy, 

e) ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit 
v hotovosti v pokladně mateřské školy.  

(provozní řád ŠJ) 



12. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se 
zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a 
s ostatními zákonnými zástupci 

121 Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují základní pravidla: 

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské 
školy, 

b) řídí se školním řádem mateřské školy, 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi 
docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla 
slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

d) oznamovat nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. v den nepřítomnosti 
e) povinnost zákonných zástupců nahlásit v MŠ do 5dnů změny v osobních datech 

dítěte, změny tel. Kontaktu na rodiče, změny zdravotní pojišťovny, rozvod, svěření 
do péče apod.     

IV. PŘIJÍMANÍ DĚTÍ DO MŠ 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 

V  MATEŘSKÉ ŠKOLE 



13. Přijímaní dětí do mateřské školy 
Při přijímaní dětí do mateřské školy, postupuje ředitelka školy v souladu s § 34, zákona č. 
561/2004., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.,(správní 
řád). 

Každoročně zápis dětí do MŠ Jablunkov na další školní rok, bude probíhat vždy 
v období od 2. do 16. května. Místo, datum zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po 
dohodě se zřizovatelem a oznámí ho na veřejnosti v místě obvyklým způsobem, tj. formou 
letáků, prostřednictvím obecního časopisu, též na webových stránkách školy (www.ms-
jablunkovskolni.cz - (§34 odst. 2) 

Zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněný tiskopis (žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, na kterém pediatr potvrdí, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování dle § 50 
zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). Dokumenty 
jsou ke stažení na web stránkách školy. Každému uchazeči je přiděleno u zápisu registrační 
číslo a jsou mu poskytnuty podrobné informace. 
Po obdržení a zaevidování žádosti k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra vydá 
ředitelka školy do 30 dnů rozhodnutí o přijetí (nepřijetí-přerušení) dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a stanoví den nástupu a způsob docházky dítěte. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích školy a na 
webových stránkách školy. Tato rozhodnutí jsou považována za oznámená. 
Při záporném rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci proti tomuto rozhodnutí 
odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy a ta ho postoupí k rozhodnutí Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje. 
V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání nejen výše zmiňovaným způsobem, ale i v průběhu školního roku. 
Na základě této žádosti může být dítě přijato jen v případě, že to umožňuje kapacita mateřské 
školy. Je přijato tolik dětí, kolik umožňuje kapacita. Zřizovatel vždy schvaluje výjimku pro 
zápisy k předškolnímu vzdělávání. 
Ředitel školy stanoví pro zápis dětí kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí 
dětí k PV. 

Přijímání dětí mladší tří let: 
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti ve věku od 3 do 6 let. Nejdříve však děti od 2 let, 
toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1). Jestliže není přesáhnuta kapacita mateřské 
školy, děti od 2 do 3let se přijímají.    
      

Pro přijetí dítěte je podmínkou: 
- Dítě je schopno dodržovat základní hygienické návyky (použití toalety, stolování) 
- Důležitá je u mladších dětí tří let i emoční připravenost na vstup do předškolního 

vzdělávání. 
- Dítě je schopno plnit požadavky, jež jsou na ně kladeny školním vzdělávacím 

programem pro PV. 
Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) 

http://www.ms-jablunkovskolni.cz
http://www.ms-jablunkovskolni.cz


- K žádosti o přijetí dítěte se SVP je nutné doložit doporučení od odborného lékaře, 
pedagogické poradny či SPC týkající se vhodnosti umístění dítěte do mateřské 
školy. 

- Děti jsou vždy přijaté na zkušební dobu, která nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

14. Předškolní vzdělávání nadaných dětí 

V mateřské škole je v rámci předškolního vzdělávání brán zřetel na děti nadané. 
Individuálním přístupem jsou u děti rozvíjeny a podporovány vlohy a hry a činnosti jsou 
třídní učitelkou připraveny tak, aby se u dětí hlouběji rozvíjely všechny oblasti předškolního 
vzdělávání. 

15. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Podpůrná opatření prvního stupně: MŠ 

Ředitel MŠ 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). 
Učitel MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a 
hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem. 
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 
pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního vzdělávaní dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 
školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

Podpůrná opatření druhého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 a 5 stupně je doporučení školského 
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 
zákonného zástupce, doporučení ředitele MŠ nebo OSPOD. 
Ředitel školy určí učitele, odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením 
v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími 
potřebami (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  
Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 
zástupce. 
Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden x 
ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 
až 5 stupně 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, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 
16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)   



16. Adaptační program 
     
Zákonní zástupci dětí, které nastupují do mateřské školy, mohou využít adaptačního programu 
k překonání potíží při zvykání na jiné prostředí. Vždy záleží na domluvě s učitelkou na 
způsobu a délce své přítomnosti, pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné. 
Dle individuálních potřeb dítěte je možné stanovit jeho pobyt první dny pouze na 2 až 3 dny 
hodiny denně, pak délku dle probíhající adaptace prodlužovat. Je zde důležitá komunikace se 
zákonnými zástupci dítěte. 

17. Povinnost předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1). 

    Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte do spádové 
školky. (§ 34a odst. 2). Předškolní vzdělávání dítěte probíhá ve školském obvodu, v němž má 
dítě místo trvalého pobytu (spádová škola). Pokud zákonný zástupce zvolí jinak a dítě bude 
přijato do jiné než spádové školy, je mateřská škola povinná oznámit tuto skutečnost řediteli 
spádové školy (§ 34 odst. 5) 
S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne k  
31. srpnu 5 let, k povinnému předškolnímu vzdělávání - od 1. 9. 20…    

Dle §34 odst. 3 povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech od 8:00 hod do 12:00 hod - §1c vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
    Uvolňování a omlouvání neúčastí dětí ve vzdělávání je povinen zákonný zástupce vždy 
omluvit - například: 

a) Telefonicky do třídy učitelkám, vedoucí ŠJ dané školy 
b) Písemně učiteli – omluvenkou, potvrzenou lékařem (najdete na stránkách 

MŠ) při absenci dítěte 14 dnů! 
c) Osobně učiteli na třídě, ředitelce 

Učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené 
omluvené absence informuje učitel ředitelku školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. 
Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.  
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce 
pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o 
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4) 
  
! Ředitelka MŠ je v závažných případech oprávněna požadovat doložení důvodu 
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (potvrzení lékaře). 
Pro evidenci neúčasti dětí na povinné předškolní vzdělávání (dále PPV) je od 1. 9. 2017 
zaveden docházkový list pro omlouvání dětí! 



    ! Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 
vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, 
dopustí se tím přestupku podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon! 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může MŠ 
navštěvovat i v těchto dnech. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v MŠ po celou dobu 
provozu, v němž je vzděláváno - §34a odst. 3 školského zákona. 
18. Individuální vzdělávání dítěte 

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním 
v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě speciální, dále i vzděláváním v zahraniční škole 
na území ČR. 
    Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 
v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. V tomto případě je zákonný 
zástupce povinen: 

a) Oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové školy 3 měsíce před zahájením 
školního roku. V průběhu školního roku lze individuálně dítě s PPV vzdělávat 
nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním 
vzdělávání. 

Oznámení musí obsahovat: 
Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, období, ve kterém se bude dítě 
individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání.(§34b odst. 2) 

a) Ředitelka MŠ poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno – 
vzdělávací obsah ŠVP PV (§ 34b odst. 3). 

b) V měsíci prosinci bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do MŠ k ověřování 
osvojování očekávaných výstupu dítěte, případně bude zákonnému zástupci doporučen 
další postup při vzdělávání. 

c) Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním 
termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno. 

d) V případě, že rodiče spolu navzájem nekomunikují, ředitelka školy vyzve rodiče písemně 
doporučeným dopisem, aby se dostavili k ověření očekávaných výstupu. Po uplynutí 
třiceti dnů bez odezvy individuální vzdělávání ukončí.   

18.1 Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ podrobně! 

 Podle § 35 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů může 
ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte 
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 
a) Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší 

než dva týdny. 
b) Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. 
c) Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení. 
d) Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu 

za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 



Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné (§35 odst. 2). Z tohoto důvodu zde musí dojít k písemné 
domluvě pravidel mezi ředitelstvím a zákonnými zástupci a následně sledovat dodržování 
pravidel tak, aby zákonný zástupce neporušoval školní řád a plnil své povinnosti. 

19. Evidence dítěte (školní matrika) 

Po přijetí dítěte do MŠ podepíšou zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list 
dítěte a evidenci strávníka (po projednání s vedoucí ŠJ).  
Informace o dětech vedené ve školní matrice 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. 

20. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 
  

Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě 
neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem 
podle stanovených pravidel v bodě 10. tohoto školního řádu. 

§35 odst. 1 písm. a – školského zákona. 
21. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze 

strany zákonného zástupce dítěte. 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla 
školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu 
narušování provozu MŠ.  

§35 odst. 1 písm. b – školského zákona. 

22. Ukončení vzdělávání ve zkušební době 
  

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a 
lékař, nebo poradna v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším 

vzděláváním, může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání, takového dítěte v MŠ - 
§35 odst. 1písm. c - školského zákona. 

23. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za 
školní stravování 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu 
úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování, tohoto školního řádu, může ředitelka 
rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat 

§35 odst. 1písm. d - školského zákona. 

V. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 



      24. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřských školách v Jablunkově            
             24.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou 
pobytu pro děti od 6:15 do 16:00 hodin. 
    Z důvodu zamezení cizích osob v budově školy se vstupní dveře každé třídy zamykají. 
    Při vyzvedávaní dětí, zákonní zástupci před vstupem do budovy zazvoní.   
  
   V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 
    stanovený provoz v bodě 24.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména 
    z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, 

nedostatku učitelského personálu apod. 
 Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí 

nejméně 2 měsíce předem. 

 24.2  
Vzdělávání v mateřské škole probíhá v 6 třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy 
lze zařadit děti z různých tříd. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a 
vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní. Děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol. Dítětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 
k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 
poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření 
realizuje mateřská škola pouze v oblasti opatření 1 stupně) - kapitola IV. Bod 15 

3.

Třídy Mateřských škol v Jablunkově:  

MŠ Bezručova 130, Jablunkov - 4 třídy se všeobecným zaměřením 

MŠ Jablunkov, Školní 800 od (14. 2. 2017) - 2 třídy se všeobecným zaměřením.  

Celkem 6 tříd. 

Každá třída má krásné pojmenováni, třídy jsou smíšené. 

24.4 
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez 
přerušení vzdělávání, školní výlety, lyžování, plavání, procházky a další akce související 
s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí 
informuje mateřská škola zákonné zástupce dítěte nejméně týden před jejich zahájením.  

Informace jsou vždy zveřejněny v prostorách šaten na nástěnkách, na stránkách mateřské 
školy, osobně učitelkou na třídě. 

25. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí v MŠ Jablunkov 



V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do 
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je 
omezeno na nezbytnou míru. 

Níže uvedený režim je pouze orientační. Reagujeme na aktuální potřeby děti a průběh 
činností v daném dni.  

a) Nástup dětí: Dle potřeby rodičů do 8:00 hod. pozdější příchody po 8:00 hod. předem 
hlásit. Rodiče jsou povinní doprovodit dítě do třídy a předat učitelce. Při vstupu do 
mateřské školy je uplatňován individuálně, přizpůsobený adaptační režim. Po 8:00 hod. se 
mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Odemyká se od 12:00 hod. do 12:30 
hod. Během odpoledního odpočinku dětí - MŠ uzamčená, odemyká se ve 14: 45 hod. u 
každého v chodu jsou zvonky, které umožní vstup do MŠ.  

b) Spontánní hry: Probíhají celé dny, od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním 
odpočinku. Prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se 
zřetelem na individuální potřeby. 

c)       Didaktické cílené činnosti: Činnosti řízené učitelem, probíhají v průběhu celého 
dne individuálně, skupinově, upřednostňujeme týmovou práci učitelky s dětmi, 
vycházející z potřeb a zájmů dětí. Zvláště věnujeme pozornost rozvoji čtenářské, 
matematické a sociální gramotnosti. Zajišťujeme rovné příležitosti pro všechny děti. 
Systematicky identifikujeme individuální potřeby děti při vzdělávání, spolupracujeme 
s odbornými pracovišti. 

d) Pohybové aktivity:  

- Denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,  

- dechová,  

      Relaxační, pohybové hry a jiné… 

- Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. 

- 1x týdně didaktické cílené pohybové činnosti 

- Denně, dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. 

e)           Pobyt venku: Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). Dopoledni příprava na 
pobyt venku od 9: 40 hod. do 11:40 hod. Odpolední pobyt venku po svačině až do 
rozchodů dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt 
venku se neuskutečňuje při mrazu pod 10° st., při silném větru, dešti a inverzích.   

      Pozemek k pobytu venku: Nejvíce využíváme školní zahradu, cílené  

      vycházky. 

      Údržba školní zahrady: Sekání trávníků, zakrývání pískovišť, v létě dle  

      potřeby, zavlažování písku, likvidace travin, hygiena pískovišť postřikem 2 x  

      do roka. 

      Způsob využití pobytu venku: Spontánní i řízené činnosti, vždy 
s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.  



f) Hygiena, odpočinek, svačina, individuální péče: 12:45 hod. do 14:30 hod.  

g) Stravování: Strava připravována ve vlastní kuchyni  

      

 Svačiny dopolední se podávají v době od 8: 45 hod. do 9:15 hod.  
                odpolední od 14:15 hod do 15:00 hod. 

Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se 
obsluhují, vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo 
k tomu určené. 
                  Obědy se vydávají od 11: 45 hod. do 12: 30 hod., polévku a hlavní jídlo na 
talíře připravuje kuchařka, dítě má právo žádat o množství. Při obědě používají dle možnosti 
příbory (starší děti), po obědě si po sobě uklidí nádobí, zaměstnanci školy vedou děti 
k samostatnosti, malým dětem pomáhá učitel nebo provozní zaměstnanec.  Obědy ve třídě   
nejmladších dětí se podávají dříve a to od 11:15 hod. 
   
h) Pitný režim je zajištěný během celého pobytu dítěte v MŠ. Na třídách jsou konvice 
s tekutinou, ze které si děti mohou samy nalévat do svých podepsaných hrnečků. Učitelky 
vedou děti k pitnému režimu, tekutina se doplňuje personálem ŠJ dle potřeby. Vše zajišťuje 
vedoucí ŠJ. 

ch) Otužování: Pravidelné větrání tříd, dostatečný pobyt venku, kontrola vhodného 
oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ. Seznam vhodného oblečení najdete na webových stránkách 
MŠ. 

Čas odpolední v naší mateřské škole 

14:30 hod. do 16:00 hod. 
Probíhají volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelem, zaměřené především na hry, 
zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na 
zahradě mateřské školy, doba určená pro vyzvedávání dětí zákonnými zástupci: 

14:30 hod. do 16:00 hod. 

Pobyt dětí v MŠ ukončen v 16:00 hodin 

Účinnost: 01. 09. 2017 

Zpracovala ředitelka MŠ Jablunkov:        

Bc.Nieslaniková Ilona ………………….. 



26. Omezení či přerušení provozu 

V době prázdnin (vánočních, letních) může být mateřská škola se souhlasem zřizovatele 
uzavřena z důvodu nutné údržby, oprav, čerpání dovolené zaměstnanců školy, malý počet dětí. 
O této skutečnosti jsou rodiče informování nejméně 2 měsíce předem.  

VI. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

27. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 
stravování 

(Provozní řád jídelen) 

Školní stravování v mateřských školách zabezpečují školní jídelny umístěné v budově 
mateřské školy Školní 800, Jablunkov, Bezručova 130, Jablunkov. Při přípravě jídel 
postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
(dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a 
zásadami zdravé výživy. 

                   27.1 Školní jídelna připravuje jídla, které jsou roznášená do jednotlivých tříd 
mateřské školy, v kterých, probíhá vlastní stravování dětí.  

                   27.2 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně 
odebrat   

      dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i  
      tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného  
      režimu“. 
27.3 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole 
       než celodenní, má dítě právo odebrat jídla (dopolední svačina, oběd) připravovaná školní   
       jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.    

Provozní řád ŠJ mateřské školy na informační nástěnce, stravování. 

28. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

28.1 V průběhu celodenního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího,  

        základního stravovacího režimu: 

   
REŽIM STRAVOVÁNÍ 

  8:45 hod. podávání dopolední přesnídávky – dozor učitelky     
                   v samoobslužném režimu 
 11:45 hod. oběd (u dětí mladších v 11:15 hod.) 
 14:15 hod. podávání odpolední svačiny 



V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole 
k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou 
připravovány podle zásad zdravé výživy. Nápoje v pitném režimu častou obměňujeme.  Pitný 
režim je v průběhu celého dne a je poskytován i při pobytu venku. 

29. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí 
pro potřeby školního stravování. 

29.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu 
známé nepřítomnosti, zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí 
školní jídelny. (provozní řád MŠ) 

29.2 V případě, že dítě náhle onemocní, nebo, se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu  
        účastnit se vzdělávání. Oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný 
zástupce, vedoucí školní jídelny. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí  
        školní jídelny je možné prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jinými zákonnými  
        zástupci dětí, docházejících do mateřské školy - Kontakty na stránkách MŠ. 

 29.3 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první 
den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na který by mělo 
dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují 
hygienické normy. 

VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI 

JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO 
NÁSILÍ 

30. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

1.  Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole 
vykonávají učitelé školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim 
pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. 

  30.2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy, může na  
           jednoho učitele připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí  
           z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.  

  30.3. Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, při pobytu dětí v prostoru  
          náročném na bezpečnost, počet přesahující 20 dětí na 1 učitele, bude o bezpečnost dětí  
          pečovat navíc, další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá  
          osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu mateřské  
          školy.  



4.  Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí, může pedagogický pracovník, pokud  
        má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že  
       dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke  
        vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

  30. 5. Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění,  
            předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je  
            zdravé a může být v kolektivu u ostatních dětí.     

31. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi. 

Při vzdělávání dětí, dodržují učitelé pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
     práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

1.  Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled 
na bezpečnost dětí, dodržují učitelé následující zásady: 

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 

b) děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech 
c) skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na 

začátku skupiny a druhý na jejím konci 
d) skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky 
e) vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení 

vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelský doprovod je 
přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny 

f) při přecházení vozovky, používá v případě potřeby, učitelský doprovod, zastavovací terč  
g) za snížené viditelnosti, používá učitelský dozor předepsané „zviditelňující“ vesty 
h) dítě nesmí být v budově školy bez dozoru 
i) bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému 
j) škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním 

a výukou a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou  

k) pobyt dětí v přírodě 
• využívají se pouze známá bezpečná místa 
• pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné 

věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny 
apod.) 

• při hrách a pohybových aktivitách učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené 
prostranství  

l) rozdělávání ohně 



• pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, 
pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní 
zástupci dětí (předem hlášeno hasičskému sboru) 

• jen na místech určených pro rozdělávání ohně 
• za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka 

zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni 
• v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál 

k hašení otevřeného ohně 
• učitelský dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od 

otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti 
ohně nebyl snadno vznětlivý materiál 

• po ukončení akce učitelský dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně 

m) sportovní činnosti a pohybové aktivity 
• před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, 

popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo 
probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují zaměstnanci 
školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují 
všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného 
načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 

• učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a 
podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním 
schopnostem jednotlivých dětí 

n) pracovní a výtvarné činnosti 
• při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 

použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., 
vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelé a zaměstnanci školy, 

  
Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména: 

- V budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodu nenosí pantofle!!! 
- Za deštivého počasí nosí sebou děti pláštěnky, v žádném případě deštníky, se  
   kterými by mohly někoho poranit. 

      - Do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz. 

KONTROLUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, NIKOLIV UČITEL 

31.2 Povinnosti dětí: 
a) chová se podle pravidel, které si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku 
  (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě) 
b) po dokončení hry úklid hraček, zpět na své místo, dbát o pořádek z důvodu bezpečnosti 
c) po ukončení činnosti úklid prostor (papírové předměty aj.) 
d) je samostatné při používání WC a při hygieně, umí si požádat o pomoc (umýt si ruce -    
    zejména starší děti) 



e) umí si požádat o pomoc, nepoužívá vulgární slova, neposmívá se, neničí práci ostatních… 
f) každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o   
   této události učitelku (děti jsou poučovány každý den) 

Škola průběžně provádí poučování dětí, podle potřeby informuje zákonné zástupce o 
podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, 
které přímo souvisejí s činnosti školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení 
provádějí vždy zaměstnanci školy, při tomto poučení budou posuzovat podle 
schválených tématických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, 
které se nemohly poučení zúčastnit, budou poučený dodatečně. O poučení je proveden 
zápis v třídní knize! 

31.3 Zdravotní předpoklady, první pomoc a ošetření  

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je vyjádření lékaře, zda se dítě podrobilo 
Pravidelnému očkování s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním (od 1. 9. 2017 
§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.  

Zákonní zástupci dítěte jsou povinno informovat o změně zdravotního stavu. 
POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JE VODIT DO MŠ DÍTĚ ZDRAVÉ!!!! 

PRVNÍ POMOC! 
Úrazem dětí je úraz, který se stal dítěti v MŠ nebo při pobytu venku, či jiných akcích 
organizovaných MŠ nebo v době, kdy je učitelka již předala zákonnému zástupci. 
Zaměstnanec školy zajistí neprodlen poskytnutí 1. pomoci dítěte (ošetření drobných poranění 
– oděrky, škrábnutí). 
U úrazu, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí a u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku 
nebo břicha, zajistí zaměstnanec školy základní životní funkce zraněného a vždy přivolá 
lékaře. Lékař posoudí zdravotní stav. 
Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úrazy a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o 
úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte. 

EVIDENCE ÚRAZU!!! 
O každém i drobném poranění a úrazu, ke kterému došlo při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech, provede vyučující (učitel) pracovní záznam do knihy úrazů v co 
nejkratším čase. Záznam do knihy úrazu je zásadně důležitý pro případné projednání 
komplikací z tohoto úrazu vzniklých.  
V případě stanovených příslušným předpisem (Vyhláška. MŠMT č. 64/2005, v platném 
znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte. 
Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci, absolvují všichni zaměstnanci školy 
každoročně školení v poskytování první pomoci, ukončené testem.  
( BOZP – CERTIFIKÁT K PROŠKOLENÍ  - p. Kluz A).   



32. Ochrana před diskriminaci, nepřátelstvím nebo násilím 

Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti 
předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvoření příznivého sociálního 
klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými 
zástupci.  

PREVENTIVNÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřené k jejich věku a schopnostem vedeny 
k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismus, 
kouření, virtuální závislost, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a více…          

Součásti každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení 
pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci. Povinností učitelky je 
předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí. 
V případě neřešení těchto problémů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je 
nežádoucí jev. 

32. 1 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí 

         
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního 
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a 
schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové 
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického 
hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována 
pozitiva zdravého životního stylu. 

  
a. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního 

klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy, mezi 
pedagogickými  

        pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

VIII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

33. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 



33.1 Po dobu vzdělávání, při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelé, aby děti 
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a 
nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.  

34. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu 
v mateřské škole 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 
dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učiteli dané třídy mateřské školy a 
pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání 
s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu 
jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte. 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se 
tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, 

nahlásili tuto skutečnost neprodleně ředitelce mateřské školy. 
Je nutné vést v šatnách a prostorách MŠ pořádek (ukládání oblečení v šatnách, 

zavírání dveří, kola, koloběžky, kočárky, sáně, ukládat na vyhrazeném místě tomu 
určeném…Za jejich ztrátu nebo poškození škola neručí…aj.)  

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

35.  Účinnost a platnost školního řádu  
  

Účinnost a platnost školního řádu potvrzená podpisem ředitelky: 1. 9. 2017 

36. Změny a dodatky školního řádu 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze 
písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti, budou s nimi seznámeni všichni 
zaměstnanci mateřské školy a zákonní zástupci dětí, vše je zveřejněno ns webových 
stránkách MŠ.  

37. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem 

Ředitel zabezpečí seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců. Seznámení je potvrzeno 
podpisem. 

Tento Školní řád byl projednán na pedagogické poradě: 



       MŠ Bezručova 130, Jablunkov    

MŠ Školní 800, Jablunkov   

Jablunkov 28. 8. 2017 

DODATKY 1. 3. 2021 COVID -19  ( PROJEDNÁNO SE ZAMĚSTNANCI MŠ) 

                                                                                            Kontakt ředitelky: 608880014

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce. 

Účinnost: 01. 09. 2017

Změny:    01. 03. 2021          

Zpracovala: Bc. Nieslaniková Ilona 

Ředitelka MŠ Jablunkov


