
 

Školní řád 

Nový školní řád 2022 

Mateřská škola Veleň, Hlavní 160, Hlavní 46 

Č. j. 5352022   Účinnost od 1. 9. 2022 

Spisový znak: Sm 42022 

Ředitelka školy: Mgr. Věra Kouřilová 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Et Mgr. Kateřina Čermáková 

Vedoucí MŠ: Pavlína Koudelíková 

Adresa školy: MŠ Veleň Hlavní 160, 250 63 p. Mratín 

                       Telefon: 283 931 279 

                       MŠ Veleň Hlavní 46, 250 63 p. Mratín 

                       Telefon: 283 931 292, 737 486 563 

                        Email: ms.velen@seznam.cz 

                        Webové stránky: www.zsvelen.cz 

 

     Obsah: 

1. Práva zákonných zástupců 

2. Povinnosti zákonných zástupců 

3. Práva dětí 

4. Povinnosti dětí 

5. Stravování dětí 

6. Stížnosti, oznámení a podněty 

7. Provoz mateřské školy 

8. Časový harmonogram režimových činností 

9. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

10. Příjímací řízení mateřské školy 

11. Povinnost předškolního vzdělávání 

12. Individuální vzdělávání 

13. Ukončování předškolního vzdělávání 

14. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy 

mailto:ms.velen@seznam.cz
http://www.zsvelen.cz/


 

 

Úvodní ustanovení 

Ředitelka mateřské školy Veleň, Hlavní 160, vydává školní řád v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a 

organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného 

působení rodiny a školy. 

 

1. Práva zákonných zástupců: 

- na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a 

výsledcích jeho vzdělávání 

- vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou mateřské školy (po předchozí 

domluvě) 

- podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů 

- na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského 

zařízení 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte 

 

 

2. Povinnosti zákonných zástupců 

- zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do školy 

- své názory a mínění prezentovat vždy slušným způsobem, nevyjadřovat se vulgárně 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech 

- zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování 

očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem 

- omluvit nepřítomnost dítěte (jeden den předem před známou nepřítomností, není-li 

předem známa, omluvit dítě neprodleně telefonicky, emailem, osobně) 

- dodržovat předpisy vydané ředitelkou mateřské školy (vnitřní řád, provozní řád, školní 

řád, bezpečnostní předpisy, vnitřní předpis o úplatě) 

- předat dítě osobně učitelce mateřské školy, která teprve potom za něj přebírá 

zodpovědnost 
 

 

 

 

 



 

3. Práva dětí 

- na poskytování vzdělávání a školských služeb dle školského zákona 

- práva, která dětem zaručuje Listina základních lidských práv a svobod a Úmluva o 

právech dítěte 

- na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole 

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 

(právo vyrůst v zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby 

respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny 

své schopnosti a nadání, právo si hrát, právo na soukromí) 

 

4. Povinnosti dětí 

- dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě 

- řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy 

- dodržovat pravidla slušného chování 

- chránit své zdraví a ostatních 

- dodržovat pravidla hygieny 

- dodržovat školní řád 

 

5. Stravování 

- podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní 

jídelny 

- podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o 

úplatě 

 

6. Stížnosti, oznámení a podněty 

- se podávají učitelkám, ředitelce mateřské školy nebo anonymně do schránky důvěry, 

která je umístěna v šatně mateřské škole 

 

7. Provoz mateřské školy 

- viz. Provozní řád mateřské školy 

 

8. Časový harmonogram režimových činností 
6. 30-8. 15 hod. - příchod dětí, předání dětí pedagogickým pracovníkům, volná hra    dětí 

8. 30-9. 45 hod. – denní cvičení, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a 

vzdělávání (9. 00 hod. – hygiena a svačina) 

9. 45 hod.-11. 45 hod. – osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, seznamování 

s přírodou-pobyt venku 

11. 45 hod.-12. 30 hod. – osobní hygiena, oběd 

12. 30-12. 45 hod. – vyzvedávání a odchody dětí z mateřské školy (po obědě) 

13. 00-14. 30 hod. – odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 

(13. 45 hod.-14. 30 hod.-od pondělí do čtvrtka vzdělávání předškoláků) 

14. 30 hod.-17. 00hod. – osobní hygiena, svačina, volné činnosti, v případě pěkného 

počasí pobyt na školní zahradě 



 

- stanovený režim je flexibilní a může být pozměněn (např. výlety, divadlo) 

       

9. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před rizikovým chování, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
- mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka mateřské 

šly převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho 

učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě 

- v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro 

zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školními poradenskými 

zařízeními 

- děti se chovají při pobytu v mateřské škole tak, aby neohrozily zdraví své ani spolužáků 

či jiných osob 

- děti nesmějí nosit do mateřské školy nebezpečné předměty 

- pedagogičtí pracovníci a ostatní pracovníci mateřské školy průběžně sledují podmínky 

a situaci v mateřské škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů 

- v celém areálu mateřské školy je zakázáno kouřit, užívání alkoholických nápojů a jiných 

návykových látek 

- mateřská škola je povinna oznámit Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a Obecnímu 

úřadu s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo 

zanedbáváno 

- do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají příznaky 

nemoci či infekce (§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ust. § 30 odst.1 písm. c), ust. § 

7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ust. § 7 odst. 1, § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona) 

- podmínky vstupu dítěte do mateřské školy viz. Příloha školního řádu 

- podávání léků viz. Příloha školního řádu 

 

10.  Přijímací řízení do mateřské školy 

- Školský zákon 561/2004 Sb., § 34 Organizace předškolního vzdělávání 

- dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka mateřské školy pro přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila  

- podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontra indikaci, tato podmínka se 

nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné 

 

11.  Povinnost předškolního vzdělávání 
- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do 

zahájení povinné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné 

- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech od 8. 00 hod.-12. 00 hod. nebo 8. 30 hod.-12. 30 hod. 

- Školský zákon 561/2004 Sb. § 34a 

 

 



 

12.  Individuální vzdělávání 

- Školský zákon 561/2004 Sb. § 34b 

- termín přezkoušení je od 1. prosince do 20. prosince 

 

13.  Ukončování předškolního vzdělávání 

- ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole po 

předchozím písemném upozornění zákonného zástupce 

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny 

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád 

mateřské školy 

- ukončení doporučí lékař, školské poradenské zařízení nebo dle dohody o docházce 

dítěte do mateřské školy 

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za 

školní stravování 

 

14.  Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy 

- děti zacházejí s vnitřním i vnějším vybavením tak, aby nedošlo k jeho poškození 

- zákonní zástupci nebo jiná osoba jimi písemně pověřená si po převzetí dítěte od učitelky 

mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole 

jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek 

- v případě, že zjistí poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi mateřské 

školy 

 

Závěrečná ustanovení 

 
Zákonní zástupci souhlasí s externími pracovníky ZŠ a MŠ, pokud mateřská škola 

vyhodnotí jejich působení jako přínosné (např. logoped, speciální pedagog). 

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance 

mateřské školy. 

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách mateřské školy, v prostorách mateřské 

školy na všech místech poskytovaného předškolního vzdělávání dětí a je k nahlédnutí u 

ředitelky mateřské školy. 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 25. 8. 2022, a nabývá činnosti  

dne 1. 9. 2022 

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost řádu č. 2812021 vydaného  

dne 1. 9. 2021 

 

 

 

Ve Veleni dne 25. 8. 2022                     ředitelka ZŠ a MŠ Veleň: Mgr. Věra Kouřilová 

 



 

        Školní řád v oblasti „Zdraví dětí“ 
 
Tato problematika je zařazena k části „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při 

vzdělávání“ 

 

Zákonná opatření 

 

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiného vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení 

má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání 

a sním přímo související činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a 

ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). 

 

Mateřská škola nejen, že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého 

dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi 

dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro 

výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost 

zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. 

Zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít nebo 

písemně pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. 

 

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona „vyloučit 

dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném 

porušování těchto ustanovení zákonným zástupcem může mateřská škola ukončit 

předškolní vzdělávání dítěte. 

 

Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví 

 

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek 

jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění. 

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí např. starší sourozenec), je 

v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí 

být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni 

dítě neprodleně vyzvednout. 

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 

nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a 

dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. 

 

 

 



 

Za příznaky akutního infekčního a parazitární onemocnění se považuje: 

 
- kapénkové infekce (např. rýma), kašel, náhlý výsev vyrážky na těle, průjem, zvracení, 

zarudnutí očí (výtok bílého nebo zabarveného sekretu) 

- zvýšená tělesná teplota, pedikulóza (vši), roupy apod. 

Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u 

svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto nemocí. Mateřská škola informuje ostatní 

rodiče, že se vyskytlo infekční nebo parazitární onemocní. Oznámení probíhá písemnou formou 

na viditelném místě, že se v mateřské škole vyskytuje konkrétní onemocnění.  

Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí, může pedagogický pracovník 

odmítnout přijetí zraněného dítěte (velká šitá rána, sádrová dlaha na končetinách atd.) do 

mateřské školy. 

Dítě po očkování nelze přijmout pokud: 

- má dítě i následující den očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená 

tělesná teplota, zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev 

vyrážky, zvýšená únava, malátnost 

Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků. 

 

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole: 

Mateřská škola nemá povinnost dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé 

přípravky, jak volně prodejné, tak na lékařský předpis z medikace lékaře. 

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže 

podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, 

že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, který je medikován 

lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou 

školu a doložit zprávu od lékaře. 

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při 

předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasí, sepsat na místě 

„Protokol o podávání léku“. Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat 

v život ohrožujících stavech Záchrannou službu. 

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podávání 

léků sám. 

 

 

 

 


