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                                                                                  Část I. 

Všeobecná ustanovení 

Ředitelka Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková 
organizace, v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává tento řád, kterým se 
upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. 

Část II. 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

Článek 1. 

Základní cíle mateřské školy (dále jen „MŠ“) při zabezpečování předškolní 
výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 

1) MŠ v rámci předškolního vzdělávání  

 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 u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských 

vztahů, 
 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 
 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního 

vzdělávání, 
 poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 
 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

2) Školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah 
vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. 

3) Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami 
uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména 
ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání (dále jen „vyhláška č. 14“), v platném znění.   

Článek 2. 

Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání 

1) Každé přijaté dítě má právo 

 na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního 
řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 
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 na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v 
rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.  

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

3) Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního řádu. 

Článek 3. 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí  

1) Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní 
zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se 
ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na 
poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících 
se vzdělávání dětí. 

2) Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich 
výkonu jsou uvedeny v Části 4 „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců 
při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými 
pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.  

Článek 4. 

Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci dětí /opatrovníci/ jsou povinni  

 rodiče mají zodpovědnost za péči o nezletilé dítě, zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 
citový, rozumový a mravní vývoj (§31 Zákona o rodině) 

 rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem (§32 odst.2 
Zákona o rodině) 

 zákonný zástupce (matka), která sama pečuje o dítě je povinna uvést do evidenčního listu otce 
dítěte, pokud je otec uveden v rodném listu dítěte 

 pokud pečuje o dítě pouze jeden ze zákonných zástupců, doloží dokument, který je dokladem 
stanovení jeho péče 

 zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým 
způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte 

 zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně a čistě 
upraveno 

 zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li 
k tomu vyzváni ředitelkou mateřské školy 

 informovat učitelku či ředitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 
dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
dítěte 

 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 
 oznámit škole údaje podle § 28odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné 

pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby 
školní matriky), oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v uvedených údajích 
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 dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat 
stanovenou denní délku provozu mateřské školy 

 řídit se školním řádem 
 ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné 
 zákonný zástupce je povinen účastnit se třídních schůzek na začátku školního roku 
 všechna přijatá rozhodnutí na společných zahajovacích schůzkách jsou i pro nepřítomné 

rodiče závazná a ti jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u jednotlivých pedagogů 
či ředitelství školy /zápisy ze schůzek jsou vyvěšené v šatnách i na webu školy/. 

 vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předat dítě přímo 
učitelce, dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě školy ponecháno samotné 
bez dozoru, zákonný zástupce vždy předá dítě učitelce osobně s verbálním oznámením o 
předání 

 zákonní zástupci předávají učitelce dítě vždy zdravé, vyskytne-li se u dítěte 
infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Podají zprávu 
i v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (např. žloutenka, mononukleóza, 
salmonelóza apod.), ale i při výskytu vší, v případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je 
zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku, uvést 
mobilní telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte 

 zákonný zástupce je povinen na začátku  nového školního roku požádat učitelku o aktualizaci 
dokumentu o pověření vyzvedávání dítěte z mateřské školy a svým podpisem s datem 
aktualizace stvrdit správnost uvedených údajů 

 zákonní zástupci jsou povinni označit věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně 
 děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu bezpečná 

(pantofle jakéhokoliv druhu jsou nevhodné) 
 zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za obsah věcí uložených v sáčcích v šatnách dětí a 

na jejich poličkách, zákonný zástupce zajistí, aby obsahem výše uvedených sáčků a poliček 
byl pouze náhradní oděv pro dítě v případě potřeby 

 zákonný zástupce nese plnou odpovědnost za vhodnost obuvi a oděvu při plánovaných 
výletech a je povinen dbát pokynů učitelek, co je nutné dítěti zajistit pro účast na této aktivitě. 
Pokud učitelka vyhodnotí, že by  mohlo dojít k ohrožení zdraví dítěte z důvodu nedodržení 
výše uvedených požadavků, nebude se dítě výletu účastnit. 

 v případě uskutečnění výletu je povinen zákonný zástupce stvrdit svým podpisem souhlas 
s výjezdem, pokud tak neučiní, dítě se výletu nebude účastnit 

 zákonný zástupce je povinen informovat školu o docházce dítěte o všech vedlejších 
prázdninách nejdéle týden před jejich konáním 

 zákonný zástupce dodržuje při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými 
dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti 
a vzájemné ohleduplnosti 

 zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte 
s účinností od 1. 9. 2017. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se 
vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 
obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále 
jen spádová mateřská škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou 
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě 
přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

 zákonný zástupce dítěte se dopustí přestupku tím, že nepřihlásí dítě k zápisu 
k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbává péči o povinné předškolní 
vzdělávání 
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 zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným 
způsobem, který je uveden v odstavci II/7 školního řádu, je povinen oznámit tuto 
skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 
měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního 
vzdělávání. 

 Zákonní zástupci dětí i jimi pověřené osoby jsou na půdě MŠ povinni chovat se takovým 
způsobem, aby nenarušovali plynulý provoz a pravidla MŠ.  

 

Část III. 

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte  

Článek 5. 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. Přednostně budou přijaty děti dle níže uvedených kritérií ve 
spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje 
zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských 
obvodů spádové mateřské školy.  
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.  
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro 
přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových 
stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy 
apod.).  
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo 
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, 
jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: 
jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě 
jinou adresu pro doručování.  
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě 
zastupovat.  
Nedílnou náležitostí žádosti je také potvrzení pediatra tom, že se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci a je proti nákazám imunní. Zákonný zástupce toto 
potvrzení nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné. 
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním 
řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.  
5. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 
let 
6. Ředitelka MŠ stanoví pro zápis dětí do MŠ kritéria, která jsou zveřejněna se 
zveřejněním termínu a místa zápisu (§34, odst.2) 
7. Od 1.9.2017: se do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí přednostně 
přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 
školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském 
domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
 
8. Kritéria obsahující postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání (podle 
účinnosti): 
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 1) Účinné 1. září 2017: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před 
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo 
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 
odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 2) Účinné 1. září 2018: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před 
začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 
odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 3) Účinné 1. září 2020: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 
179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem 
školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu 
dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 Přijímat děti do MŠ lze i mimo stanovený zápis, během školního roku, je-li volná 
kapacita. 

Článek 6. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání 

1. 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) 

2.  Tato povinnost se vztahuje:  
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,  
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 

dnů,  
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 

dnů,  
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

 
3. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové 

nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.  
4. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 

přestupek.  
5. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
6. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech:  
 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,  
 po dobu 4 souvislých hodin denně,  
 začátek povinné doby je stanoven mezi 7. a 9. hodinou.  
 V MŠ Kameňáček je stanoven zpravidla od 8 - 12 hodin (souvisle a 

nepřetržitě). Ve výjimečných situacích lze domluvit i jiné časové rozmezí, 
avšak při zachování rozsahu mezi 7 a 9 hodinou a nepřetržitých 4 hodin (např. 
od 7 - 11, 9 - 13, apod.) 

 v případě, že se dítě, které bude plnit povinnou předškolní docházku nebude 
moci vzdělávání v těchto hodinách a dnes zúčastnit, je zákonný zástupce 
povinen jej řádně omluvit a to nejpozději do 3 pracovních dní. 

 povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na 
období školních prázdnin (viz organizace školního roku), zůstává ale právo 
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dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je 
vzděláváno. 
 

 7. Informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí   
                           včetně způsobu dokládání jejich důvodů: 

 Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání jsou povinni 
omluvit své dítě do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď 
telefonicky, e-mailem nebo osobně. Následně pak opět do 3 dnů termín a 
důvod nepřítomnosti vepíší do tzv. omluvného listu. Omluvný list bude mít 
každé dítě plnící povinnou předškolní docházku, uložen ve třídě, kam bude 
docházet. 

 Neplánovaná absence: (nemoc aj.) Zákonní zástupci jsou povinni své dítě 
z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit neprodleně, 
nejdéle do 3 pracovních dnů osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, 
pokud  tak neudělají, je tato absence považována za neomluvenou. 

 Plánovaná absence (zdravotní pobyt, rekreace, zdravotní prohlídka aj.)- 
Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném 
předškolním vzdělání omluvit před samotným započetím nepřítomnosti osobně 
u učitelky nebo ředitelky, telefonicky. Pokud tak neudělají, je tato absence 
považována za neomluvenou. 
Na takto plánovanou absenci podají žádost zákonného zástupce o uvolnění 
z povinného předškolního vzdělávání (viz příloha č. 2) 

 Učitel na třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené 
absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele 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).  

 Odhlašování stravného je řešeno Vnitřním řádem školní jídelny, je popsáno i 
zde v článku 22. 
 

 
                 8.  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 

 
 Individuální vzdělávání dítěte  

Zákonný zástupce písemně oznámí v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), 
nejpozději však do konce května - 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým 
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pokud se bude individuálně vzdělávat 
po převážnou část, nebo celý školní rok) 
Vzdělávání se pak uskutečňuje se následně bez pravidelné denní docházky dítěte do 
mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy.  
Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží 
doporučení pro další postup při vzdělávání.  
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 
individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové 
mateřské školy. 
Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného 
zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu 
v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, 
pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem. 
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Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má 
být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). 
Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 
Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 
- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole - ověří se úroveň osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému 
zástupci další postup při vzdělávání) 
- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 
3. do 4. měsíce od začátku školního roku) 
V MŠ Kameňáček se budou tyto termíny vždy poslední pondělí v měsíci listopadu 
příslušného školního roku a náhradní termín vždy první pondělí v měsíci prosinci. O 
konkrétní hodině a místě se dohodne ředitelka se zákonným zástupcem dítěte, případně 
i o jiném termínu, pokud se dítě ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit ani v 
jeden z uvedených termů. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3). 
Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 
zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b 
odst. 4)  
Je vhodné, aby zákonný zástupce k ověření úrovně osvojení očekávaných výstupů v 
jednotlivých oblastech vzdělávání přinesl s sebou výstupy, které by dokumentovaly 
probíhající individuální vzdělávání (například výkresy, svoje zápisky, seznam četby, 
říkanek, eventuálně fotografie z činnosti dětí atd.). 
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 
a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 
 
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s 
výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do 
níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7). 
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou nebo může navštěvovat jiné 
zařízení než je mateřská škola (dětská skupina, apod.) 

  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným 
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - 
informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; 
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;  

 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve 
spádové mateřské škole.  

 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.  

 

Článek 7. 

Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění  

1) 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.  
2) Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonných zástupců: 
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla  
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tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu 
narušování provozu MŠ. 
3) Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době: 
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo  
školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším 
vzděláváním, může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání tohoto dítěte.  
4) Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného: 
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu  
úplaty za vzdělávání nebo stravného a nedohodne si jiný termín, může ředitelka rozhodnout o 
ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení stanovených úplat. 
5) Dítěti, které plní povinnou předškolní docházku, nelze ukončit předškolní vzdělávání. 
 
 

Článek 8 
 

Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
a systém péče o děti d podpůrnými opatřeními 

 
1) Cíle inkluze (společného vzdělávání) 
Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona č.82/2015 Sb., 
zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové 
podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich 
aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního 
stavu do jejich přípravy na školu. 
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci 
vývoje. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických 
činností   

 
2) Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání 
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická 
podpora (tzv. podpůrná opatření - Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami). 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 
doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím 
není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 
školského zákona). Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 
upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej 
s ředitelem školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 
pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského 
zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského 
zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci 
školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, 
doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD. 

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v 
souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 
vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 
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Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát 
ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. 
stupně dojde, 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.) 

3) Vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co 
největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v 
plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech 
stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí 
v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

4) Spolupráce zákonných zástupců 
V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydává ŠPZ na základě vyšetření 
dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy 
v nejlepším zájmu dítěte, za účelem zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho 
speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud 
zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění jeho 
speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření, znemožňují tím naplnění 
práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.  
 
5) Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci  
Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého důvodu 
navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky odmítne dítě nechat vyšetřit v pedagogicko-
psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení.  
V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016 s 
možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu 
veřejné moci. Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“ 
podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně-právní ochrany 
dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (OSPOD). 

Článek 9 

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

1) Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 
republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 

2) Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a 
školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud 
mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami 
požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby 
požívající dočasné ochrany. 
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Část IV. 

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí 
a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ 

Článek 10. 

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu a rozsahu jeho 
stravování  

1) Při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky 
dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 

2) Pokud je dítě v MŠ přítomno, je povinno se zde i stravovat. 

3) Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto 
změnu dohodnout s ředitelkou. 

4) Stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí ve školním zařízení, proto nebude brán zřetel 
na výjimečné dřívější odchody dětí (po obědě) a nebude jim z hygienických důvodů 
vydávána svačina dříve. Tzn., že bude-li dítě odcházet po obědě domů a nahlásí toto do 8 
hod., nemá již nárok na odpolední svačinu a tudíž mu ani tato svačina nebude započítána. 
Pokud dítě půjde domů po obědě a nebude tato skutečnost nahlášena do 8 hod., odpolední 
svačina bude automaticky započítána. Zákonný zástupce má pak možnost si pro svačinu ve 
stanovenou dobu přijít (zpravidla ve 14 hod.). 

 5) Zákaz nošení vlastních potravin z domova (svačiny, pečivo, dorty aj.)  

Článek 11. 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců  

a pro jejich předávání zákonným zástupcům   

1) Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v 
šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě. 

2) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického 
pracovníka, a to v době určené MŠ k přebírání dětí zákonnými zástupci. 

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

4) Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání. 
Vystavené písemné "Zmocnění k převzetí dítěte" podepsané zákonnými zástupci předají 
ředitelce MŠ. 

5) Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, 
postupuje příslušný pedagogický pracovník takto: 

a) pokusí se zákonné zástupce dítěte nebo pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 
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b) informuje telefonicky ředitelku MŠ, 

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti 
neodkladnou péči, 

d) případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc 

e) Učitelka si nemůže vzít dítě domů ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky 
č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem až do 
doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené 
osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je 
posuzována jako nařízená práce přesčas. V této době s dítětem setrvává na území MŠ. 
Vznikne-li tím učitelce případná újma jejích práv (učitelce bylo tímto znemožněno 
využít poslední možnost dopravy do místa bydliště apod.), bude tato situace řešena se 
zákonnými zástupci dítěte individuálně.  

6) Vyzvedávání dětí u rozvedených rodičů: pokud soud svým rozhodnutím upravil 
vzájemné vztahy obou rodičů a nezakázal jednomu z rodičů styk s dítětem, je mateřská 
škola povinna vydat dítě oběma zákonným zástupcům i jím zmocněným osobám 
pověřeným k vyzvedávání dítěte. Tzn., že např. otec dítěte, který nemá dítě v péči, tím 
tak neztratil postavení zákonného zástupce dítěte a ve vztahu k MŠ má naprosto 
identická práva a povinnosti, jako matka dítěte. Mateřská škola je tak nejen oprávněna, 
ale povinna předat dítě takto písemně pověřené osobě (z žádného právního předpisu 
nelze dovodit právo jednoho ze zákonných zástupců dítěte omezovat druhého ze 
zákonných zástupců v tomto právu určit jinou osobu k předávání dítěte, takové omezení 
výkonu rodičovských práv může provést pouze soud). Mateřské škole a ani jejímu 
zřizovateli nepřísluší řešit neshody mezi oběma rodiči a proto musí vůči každému z nich 
uplatňovat stejná práva a povinnosti spojená se vzděláváním jejich dítěte. 

 

Článek 12. 

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich 
vzdělávání a dosažených výsledcích  

1) Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu 
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek MŠ v ŠVP, který je volně přístupný 
v šatnách, případně ve vestibulu MŠ. 

2) Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do 
MŠ a jejich předání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího 
pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání 
dítěte. 

3) Ředitelka MŠ před začátkem nového školního roku svolává rodičovskou schůzku pro rodiče 
nových dětí, na které jsou informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných 
záležitostí vzdělávání dětí a provozu MŠ a v průběhu školního roku ostatní rodiče na 
hlavní vývěsce ve vestibulu školy a při společných setkáních nejméně 2x ročně. V případě 
nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ, a to 
zejména z provozních důvodů.  
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4) Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s pedagogickým pracovníkem 
vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou 
projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 

5) Ředitelka nebo pedagogický pracovník 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.  

Článek 13. 

Pravidla hodnocení dětí 

1) Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně, hodnotíme jednotlivé děti a jejich pokroky, 
úspěchy i nezdary. Přibližně jednou týdně zapisují učitelky do hodnotících archů, kde hodnotí 
z pohledu celé třídy (co se povedlo, co se nepovedlo, zaměření pro další činnosti, 
sebereflexe). 

2) Hodnotíme aktivitu a zájem dětí, náměty, odchýlení od naplánovaného, plnění pedagogického 
záměru, své pedagogické působení a další. Hodnotíme nejen záměry, které jsme si 
naplánovaly, ale i to, co vzniklo nahodile. 

3) Každé dítě má založeno své portfolio, kam jsou průběžně písemně zaznamenávány 
individuální výsledky jeho vzdělávání ve všech oblastech vývoje dítěte. U předškolních dětí 
jsou písemně zaznamenávány pokroky v jednotlivých oblastech vývoje. Průběžně jsou 
zaznamenávány zajímavé postřehy, zejména v čem je dítě nadané a naopak, v jaké oblasti 
potřebuje pomoci.  

4) Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s rodiči a 
zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu. Pro některé děti s 
odkladem školní docházky vypracují učitelky individuální vzdělávací plán. Je to pracovní 
materiál, který vzniká na základě spolupráce mezi pedagogy MŠ, pracovníky PPP a 
zákonným zástupcem. Podkladem pro sestavení IVP jsou závěry z vyšetření PPP, průběžné 
pozorování dítěte a pedagogické posuzování a hodnocení úrovně dílčích funkcí v jednotlivých 
oblastech vývoje a následné stanovení vhodných metod a postupů při práci s dítětem. 
Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží 
jako zpětná vazba. Jde o záznamy sloužící pedagogovi k další práci, ale i jako podklad pro 
konzultace s rodiči a jejich informovanost. Materiály se stávají východiskem pro další 
efektivnější práci s dětmi, jsou důvěrným materiálem školy a to pouze jako pracovní materiál 
pedagoga, který má dítě ve své péči a slouží výhradně k tomu, aby pedagog mohl citlivěji a 
spolehlivěji přizpůsobovat vzdělávání jeho individuálním potřebám a možnostem. Pedagog 
zajistí, aby se tyto záznamy nedostaly do nepovolaných rukou či nebyly zneužity ve prospěch 
dítěte. 

Článek 14. 

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních 
akcích  

1) Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro 
děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné 
zástupce dětí prostřednictvím písemných sdělení umístěných na hlavní vývěsce ve 
vestibulu MŠ, popř. i na nástěnkách v šatnách a na webu MŠ. Souhlas s účastí dítěte na 
polodenním výletu a akcích školy, které se konají mimo její působiště, potvrzují zákonní 
zástupci svým podpisem. 

2) Pořádání těchto akcí finančně zabezpečují rodiče přímou platbou v hotovosti. 
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Článek 15. 

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, 
oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném 
předstihu telefonickou formou nebo osobně. V případě omluvy mailem, je třeba alespoň 1 
den dopředu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (delší než jeden měsíc) je omluví 
písemně, aby nenastal důvod k jeho vyřazení. 

2) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné závažné důvody a 
nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce 
bez zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte.  

3) Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického 
pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na 
omezení jeho činnosti při vzdělávání.  

4) Zákonní zástupci dítěte informují MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších 
zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání dítěte. 

Článek 16. 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání  
a stravného v mateřské škole  

 
1) Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání 
Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě úplaty za předškolní  
vzdělávání. Úhrada se provádí se v hotovosti nebo bankovním převodem v termínech placení 
stravného. 
 
2) Úhrada stravného  
Na začátku školního roku se vybírá záloha a dále se platí v hotovosti nebo bankovním  
převodem vedoucí ŠJ v předem oznámeném termínu (do 15. dne v měsíci).  
 

Článek 17. 

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se 
zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými 

zástupci  

1) Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní 
režim, řídí se školním řádem MŠ, dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými 
dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a 
vzájemné ohleduplnosti. 

2) Osobní konflikty, slovní i fyzické potyčky, vulgární výrazy a vyhrožování nebudou 
v žádném případě řešit na půdě MŠ a to jak uvnitř budovy, tak ani v celém areálu MŠ. 
Takovéto chování a jednání je v celém areálu školy nepřípustné!! Pokud tomu tak bude, jsou 
zaměstnanci MŠ přítomni těchto potyček oprávněné kontaktovat Městkou policii či Polici ČR. 
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Následně pak zákonní zástupci obdrží písemné upozornění na možnost ukončení docházky 
dítěte do MŠ  podle §35 odst.b)., Školského zákona, Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

Část V. 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

Článek 18. 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ  

1) MŠ má 4 třídy a je zřízena jako MŠ s celodenním provozem od 6.00 do 16.30 hodin v 
průběhu školního roku, který začíná dne 1. září a končí dne 31. srpna. 

2) V měsících červenci a srpnu může ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem provoz omezit 
nebo přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené 
pedagogického i ostatního personálu školy apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí 
ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 

3) Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i 
v jiném období než stanoveném v čl. 15 odst. 2). Za závažné důvody se považují 
organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního 
vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na 
přístupném místě v MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

4) Vzdělávání v MŠ probíhá ve třídách částečně věkově smíšených. Tzn., že na spodních 
třídách v jednotlivých pavilonech (Včeličky a Dráčci), jsou děti věkově mladší (zpravidla 
2,5 – 4,5 roků) a na horních třídách v jednotlivých pavilonech (Kytičky a Zajíčci) jsou děti 
věkově starší (zpravidla 4,5 – 6-7 let). Ředitelka si vyhrazuje právo přeřadit děti do 
jednotlivých tříd na základě aktuálně vzniklých situacích na jednotlivých pavilonech s tím, 
že snahou bude, aby děti, které, budou jeden rok před nástupem PŠD, byly ve třídách 
Kytiček nebo Zajíčků. Rodiče mohou v odůvodněných případech požádat o přeřazení 
dítěte do jiné třídy, ale pouze na konci školního roku s účinností od školního roku 
následujícího. 

5) MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O 
uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné zástupce dětí nejméně 
týden před jejich zahájením. Při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost (akce 
školy, sportovní činnosti, výlety...), mohou učitelky po dohodě s ředitelkou, v zájmu 
bezpečnosti ostatních dětí, rozhodnout o neúčasti výchovně problematického dítěte. 

Článek 19. 

Vnitřní uspořádání dne při vzdělávání dětí 

1) Uspořádání dne v předškolním vzdělávání dětí podle ŠVP programu zpravidla probíhá: 

6.00-8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do 
třídy, volně spontánní zájmové aktivity 

8.00-8.45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 
především na hry, pohybové činnosti, zájmovou činnost a řízené 
aktivity 
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8.45-9.15 Osobní hygiena, přesnídávka, řízené a spontánní aktivity 

9.15-11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku. 

11.30-12.30 Osobní hygiena, oběd, průběžný odchod dětí po obědě 

12.30-14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, volné činnosti a 
individuální práce s dětmi s menší potřebou spánku a odpočinku 

14.00-16.30 Odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 
pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové 
aktivity dětí.  

Uspořádání dne v MŠ je uvolněné a vychází z potřeb dětí, dodržuje se pouze doba mezi 
jednotlivými jídly, pobyt venku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobovány potřebám dětí a jejich 
zájmu. 

2) Stanovené základní uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze 
školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a 
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.  

Článek 20. 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

1. Zákonní zástupci děti předají pedagogům v době od 6.00 hod do 8.00 hod. Poté se MŠ až do 
11.30 hod. z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přijít s dítětem i 
později. Je dobré se dopředu domluvit, aby dítě bylo připraveno k předání (k převzetí) a 
nenarušil se pobyt a činnost ostatním dětem v MŠ 

2. Přivádění a převlékání dětí: rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do značkou 
označených poliček. Věci svých dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. 

3. Předávání a vyzvedávání dětí:  zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke třídě, osobně 
je předat pedagogické pracovnici a informovat ji o případných aktuálních změnách 
zdravotního stavu dítěte. Za děti zodpovídají až do předání učitelce. Nikdy neponechávají dítě 
v šatně samotné.  

4. Dítě z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dítěte a osoby jimi pověřené. 

Pokud pověřená osoba vyzvedáváním dítěte narušuje závažným způsobem provoz MŠ a 
školní řád, může učitelka odepřít vydání dítěte této pověřené osobě dle § 5 odst. 1 vyhl. o 
předškolním vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte potom bude vyzvedávat dítě sám nebo 
písemně pověří jinou osobu. Pokud toto neučiní a pověřená osoba bude dále narušovat 
závažným způsobem provoz MŠ, může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění 
písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního 
vzdělávání dle § 35 odst.1 písm. b) školského zákona. Zákonný zástupce tím, že pověří 
vyzvedáváním dítěte někoho, kdo narušuje provoz MŠ, sám narušuje provoz MŠ. O 
porušování provozu mateřské školy je vedena evidence 

Při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy. 

V případě, že dítě odchází po obědě, čekají zákonní zástupci v prostorách šatny. 

Čas - doba vyzvedávání dětí z MŠ: 

Po obědě - od 12.00 do 12.30 hod. 
Odpoledne - od 14.15 do 16.30 hod. 
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Článek 21. 

Délka pobytu dětí v MŠ  

Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce (děti s omezenou docházkou na 4 hod. 
denně jsou přijímány jen v případě volné kapacity - viz směrnice o kritériích pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání). Zákonní zástupci však mají možnost na základě předchozího 
oznámení, a to telefonicky či osobně, docházku dítě upravit podle svých momentálních potřeb. 
Uvedou přitom předpokládanou dobu, po kterou úprava docházky bude trvat. V případě 
příležitostně zkráceného způsobu docházky je rodičům účtován ve stravování jen skutečný 
způsob docházky.   

Dohoda mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou školy o docházce do MŠ je uvedena v 
evidenčním listě. Touto dohodou nejsou omezena práva zákonných zástupců dítěte svobodně 
rozhodnout o tom, kdy bude dítě do mateřské školy docházet, docházka do mateřské školy, 
kromě dětí povinně předškolně vzdělavatelných, není povinná. Základní normy pro 
odhlašování a přihlašování dětí, omlouvání nepřítomnosti, včetně úhrady za stravování jsou 
stanoveny v následujícím článku. 

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 16,30 hodin. Zpravidla od 6,00 do 
7,00 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pavilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. 
Z provozních důvodů může docházet na základě vzniklých situací i ke změnám, což je vždy 
oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí. 

V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychickou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z 
MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro děti co nejlepší podmínky, přece jen 
hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině.  

Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požadavek nahlásí rodiče ráno při příchodu do 
MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdříve ve 14.15, kdy jsou děti po 
svačině. 

V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 
týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce před uzavřením.  O vánočních 
prázdninách bývá zpravidla MŠ uzavřena. 

Článek 22. 

Způsob omlouvání dětí a odhlašování stravy  

1) Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 

 písemně  
 osobně učitelce na jednotlivých třídách 
 telefonicky na čísle 733 127 291 nebo 475 533 819 
 telefonicky na číslech konkrétních tříd: 

1. Včeličky - 702 003 902 
2. Kytičky - 702 003 996 
3. Dráčci - 702 003 995 
4. Zajíčci - 702 003 970 

 e-mailem: reditelka@mskamenacek.cz (alespoň 1 den dopředu) 

2) Odhlášení stravného na druhý den se provádí nejpozději den předem  do 15 hodin! Děti se 
mohou odhlašovat: telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí 
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stravovny, případně mailem (viz uvedené kontakty v bodě1) Pokud dítě řádně jedním z 
těchto způsobů zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby neomluví, stravné se bude 
účtovat  jako by dítě v MŠ bylo. Při náhlé a nepředvídané absenci dítěte mají možnost 
zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, si první den pro zaplacený a neodhlášený 
oběd, přijít. Oběd bude vydán do vlastních nádob. Výdej se provádí před hlavním výdejem 
mezi 11:00 - 11:20 hodin. MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v 
MŠ. Jestliže se neodhlásí, počítá se od druhého dne cena stravného ve výši aktuální 
kalkulační ceny. 

3) V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě)  je nutno odpolední 
svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů). 

Článek 23. 

Pobyt venku  

1) Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu 
venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, mráz nebo znečištěné ovzduší. O vynechání pobytu 
venku rozhoduje ředitelka, případně zastupující učitelka. 

2) Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny 
nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení - oblečení a obuv vyhrazené pouze pro 
pobyt venku. I při pobytu venku probíhají výchovně vzdělávací činnosti. 

Část VI. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

Článek 24. 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

1) MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho 
zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jim je pedagogický 
pracovník předá. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření 
vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka počet 
pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše: 

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až 
pátého stupně nebo děti mladší 3 let. 

          3) Výjimečně může ředitelka zvýšit počty dětí uvedené 

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například 
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí 
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ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných 
případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v 
pracovněprávním vztahu k MŠ. 

5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka počet 
pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených 
v § 16 odst.9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

6) Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platné školské a pracovněprávní předpisy. 

7) 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. 

8) Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění (zejména infekčním) si může vyžádat 
pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího 
lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.  

9) Do MŠ jsou přijímány děti zdravé, bez zjevných příznaků nemoci či infekce /kašel, průjem, 
zánět očí.../.  Pro tyto děti je běžný režim zátěží a přenášejí tím infekci na další zdravé děti 
i zaměstnance. Při jakékoliv změně ve zdravotním stavu dítěte jsou rodiče povinni 
informovat učitelku. Učitelka může rozhodnout, zda bude dítě přijato do kolektivu nebo 
ne. To se týká i zjištění vší či hnid u dítěte. 

10) Pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, bude tato skutečnost oznámena rodičům. Ti 
jsou povinni dítě z MŠ neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a 
dospělé v MŠ. To se týká i zjištění vší či hnid u dítěte. 

11) Stane – li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a 
neprodleně oznámit úraz rodičům. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje tak, jak 
ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb., Při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. 
Postup v těchto případech upravuje vnitřní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví a 
zaměstnanců a dle traumatologického plánu.  

12) Při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost (akce školy, sportovní činnosti, 
výlety...), mohou učitelky po dohodě s ředitelkou, v zájmu bezpečnosti ostatních dětí, 
rozhodnout o neúčasti výchovně problematického dítěte. 

13) Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ i při pobytu venku. 
Pro pobyt v MŠ a venku doporučujeme pevnou obuv a bačkory, ne pantofle, náhradní 
oblečení včetně spodního prádla. Oblečení by mělo být pohodlné, řádně označené. Další 
po dohodě s třídními učitelkami.  

14) Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do MŠ (zákaz nošení 
napodobenin zbraní!!) 

15) Za pohyb dětí na školní zahradě po předání dítěte zákonnému zástupci si rodiče 
zodpovídají sami.  

16) Do mateřské školy je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýchkoliv potravin 
(zejména vlastních svačin) dítětem nebo jeho zástupcem 
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17) Učitelky nejsou oprávněny dětem podávat jakékoliv léky, pouze ve výjimečných 
případech, na základě písemného pověření učitelky lékařem. 

18) Je zakázáno, aby rodiče zajížděli na pozemek MŠ a před vjezdová vrata automobily, vodili 
na pozemek MŠ psi, kouřili v prostorách MŠ jak vnitřních tak vnějších. 

19) Povinností rodičů je předat mateřské škole aktuální telefonní čísla, na které je možno se 
kdykoliv dovolat v případě onemocnění v průběhu dne či úrazu apod. 

Článek 25. 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech  

1) Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na 
bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, 
podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům a BOZP. 

2) Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se 
pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména: 

a) pohyb po veřejných komunikacích kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po 
levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém 
okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dvě vedle 
sebe,  

b) při pohybu mimo prostory MŠ mají alespoň první dvě a poslední dvě děti v zástupu 
bezpečnostní vestičky, 

c) pobyt dětí v přírodě - využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci 
dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství, je-li to možné, zkontrolují pedagogičtí 
pracovníci před pobytem dětí prostor a odstraní nebezpečné věci a překážky (sklo, 
hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.), 

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity - před cvičením dětí a dalšími pohybovými 
aktivitami, které probíhají ve třídách, nebo v jiných vyčleněných prostorách v objektu 
MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí 
pracovníci, zda jsou prostory 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, tělocvičné nářadí a stavby pro 
pohybové aktivity jsou pravidelně v předepsaných intervalech kontrolovány 
certifikovanými odborníky (1x ročně) a průběžně během roku udržovány, pedagogičtí 
pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle 
toho přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem jednotlivých 
dětí, 

e) pracovní a výtvarné činnosti - při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, 
při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., 
vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem 
pedagogického pracovníka školy. 

3) V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která vychází z 
Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
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Článek 24. 

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

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

2) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 
pracovníci MŠ cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi ve třídě. Cílem je 
řešit případné nepříznivé vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se 
zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 

3) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi 
dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 
pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

Část VII. 

Zacházení s majetkem školy 

Článek 27. 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání  

1) Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti 
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a 
nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. 

Článek 28. 

Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem MŠ 

1) Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu převlečení dítěte a jeho předání 
pedagogickému pracovníkovi a po dobu převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých 
dítě odchází domů. Dále po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy týkajícího se 
vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se 
stravovaní dítěte. 

2) Rodiče mají možnost po dohodě s pedagogickým zaměstnancem pobývat se svým dítětem 
ve třídě nebo školní zahradě po dohodnutou dobu v rámci adaptačního programu nebo i z 
vlastní iniciativy za účelem sledování zapojení svého dítěte do vzdělávacích činností.  

3) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 
nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 



22 
 

4) Školní budova je volně přístupná pouze v době stanovené pro příchod dětí nebo jejich 
odchod. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen 
zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. 
Během provozu školy mají všichni zaměstnanci klíče k hlavnímu vchodu, únikový východ 
je zevnitř volně otevíratelný. 

5) Po uzavření budovy pedagogičtí pracovníci v případě zvonění nechodí otevírat dveře z 
důvodu, aby neporušili své povinnosti a neponechali dětí bez dozoru. Tuto službu 
vykonávají správní zaměstnanci. 

6) Do ředitelny lze vstupovat v době uzavření školy jen prostřednictvím ředitelky nebo vedoucí 
ŠJ.  

7) Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a to i 
elektronických cigaret. 

Článek 29. 

Ostatní informace 

1) MŠ nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do MŠ 
nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k poškození či 
ztrátě. MŠ nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní.  
Doporučujeme rodičům řádně zabezpečit brýle a sluchadla, za jejich poničení též MŠ 
nezodpovídá. 
Děti do MŠ potřebují: 

2) obuv na přezutí: bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou (ne pantofle), umožňujeme i 
barefoot obuv 

3) oděv na hry ve třídě: kalhoty s gumou do pasu (punčocháče), triko, děvčata mohou mít 
sukýnku nebo zástěrku 

4) oděv pro hry na školní zahradě: tepláková souprava a starší obuv, v teplém počasí krátké 
kalhoty a triko (toto oblečení nezaměňujte s oblečením do třídy). Prosíme o kontrolu čistoty 
obuvi, aby mohla být udržována šatna a šatnové bloky v čistotě. 

5) oděv na odpolední odpočinek: pyžamo nebo noční košilku. Vždy v pátek si je nosí děti domů 
na vyprání 

6) náhradní oblečení (spodní kalhotky, slipy, trenýrky, triko, popř. punčocháče či slabé kalhoty) 
7) každému dítěti by neměl chybět kapesník. Je možné dávat i papírové, osvědčilo se nám dát 

dítěti celé balení na 1/2 roku. 
8) Podepsaný hrnek – ne plastový- na pitný režim v MŠ 
9) Do objektu MŠ je přísný zákaz vodit psi a zajíždět automobily. 
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Část VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 30. 

Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení  

1) Školní řád je závazný pro všechny zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny 
zaměstnance školy. Kontrolu provádí ředitelka školy. O případných porušeních je proveden 
písemný záznam s návrhem řešení. 

2) Školní řád je zveřejněn na přístupných místech ve škole: informativní nástěnky na 
jednotlivých pavilonech  

3) Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017 
4) Zrušující ustanovení: ruší se Školní řád č. 2/2014, ze dne 1. 9. 2014 
5) Přílohy Školního řádu: 

Příloha č.1- Omluvný list  

Příloha č.2- Žádost zákonného zástupce o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání 

Příloha č.3- Svobodný přístup k informacím 

Příloha č.4- Vyřizování stížností 

Příloha č.5- Pověření rodičů k odvádění dětí z MŠ 

         
 
 
 
 V Ústí nad Labem 25. 8. 2017                                              
 
 
 
 
                                                                                                            Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka 
                 Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,                                                                
                                                                                                    Kamenná 1430/1, příspěvková organizace  

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 

 
Adresa: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem; IČO: 70225982; Tel.: 475 533 819, Mobil: 733 127 290 

E-mail: reditelka@mskamenacek.cz, Internet: www.volny.cz/ms_kamenacek 
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Seznámení s předpisem: 
 

ŠKOLNÍ ŘÁD,  směrnice č. 4/2014 

 
č.4/2017 

 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s tímto předpisem 
 
 

pořado
vé 

číslo 

datum jméno, příjmení funkce podpis 

1.  Vlasta Křivková zástupce řed.  

2.  Alena Kozová učitelka  

3.  Věra Jansová učitelka  

4.  Hana Studená učitelka  

5.  Iveta Holzmanová učitelka  

6.  Radka Fedáková učitelka  

7.  Hana Elmanová učitelka  

8.  Bc. Petra Kaplanová, Dis. ved. stravovny, 
asistent padagoga 

 

9.  Dana Bartošová kuchařka  

10.  Drahuše Nováková uklizečka  

11.  Denisa Jurkovová uklizečka  

12.  Jana Žilková kuchařka  

13.  Michaela Cihlářová uklizečka  

14.  Miroslava Bertlová uklízečka  

15.  Bc. Veronika Madejová učitelka, školní 
asistent 

 

16.     

 

 

 

 

        


