Školní řád MŠ Bukovice
Provoz a vnitřní režim MŠ
Provoz školy: od 6.30 do 15.30h.
Příchod do MŠ probíhá do 8.15h, po dohodě s rodiči lze dítě přivést dle potřeby.
MŠ nabízí nově příchozím dětem individuálně přizpůsobený adaptační režim.
MŠ je vybavena bezpečnostními samozavíracími dveřmi a zvonkem. Učitelka nebo nepedagogický
pracovník otevírá dveře pouze po nahlášení jména příchozího u zvonku před vchodem.
Cizí návštěvy do budovy pouští učitelka nebo nepedagog. pracovník osobně.

Kontakty do MŠ Bukovice:
tel. 491543395
mobil: 722945744
e-mail: ms.bukovice@email.cz

Bezpečnost dětí v MŠ a vyzvedávání
Za bezpečnost dětí zodpovídají pedagogičtí pracovníci od doby převzetí dítěte od jejich
zák.zástupců do doby předání dítěte zák.zástupcům nebo jimi pověřené osobě /ve vyplněném
dotazníku/. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému pouze zák.zástupci.
Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v době určené délkou provozu MŠ, což
vyplývá z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky
kontaktuje. V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický
pracovník ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad
dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka se
tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní
rozsah přímé pedagogické činnosti. Pokud se pedagogovi nepodaří kontaktovat žádnou výše
uvedenou osobu, další postup je uveden v § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb, o sociálně-právní
ochraně dětí.
Dále učitelky nesmějí podávat dětem léky, a to ani na žádost rodičů.

Přijímací řízení do MŠ
Termín přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy s vedoucí učitelkou MŠ /květen/. Informace o
přijímacím řízení jsou uveřejněny na stránkách www.zsbukovice.cz, dále v bukovickém zpravodaji,
plakátech umístěných v obci a v MŠ.
O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy po ukončení termínu zápisu. Postup přijetí
probíhá dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do
mateřské školy nedocházejí.
Obec je povinna zajistit dle § 179 odst. 2 školského zákona podmínky pro předškolní vzdělávání
přednostně přijímaných dětí. Za účelem přijetí těchto dětí obec zřídí mateřskou školu, nebo zajistí
předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
Přednostně přijímáme děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku
(§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v měsíci květnu.
O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce
dítěte, vyjádření odborného lékaře a školní poradenská zařízení.

Ukončení docházky do MŠ
Ředitelka může ukončit docházku do MŠ ve správním řízení a po předchozím písemném
upozornění rodičů z těchto důvodů:
 dítě se bez omluvy zák.zástupcem neúčasní přeškolního vzdělávání po dobu delší než 2
týdny

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 ukončení docházky doporučí lékař nebo poradenské zařízení
 zák.zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškol.vzdělávání či platbu za škol. stravování
ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou jinak

Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata je ve výši 200Kč měsíčně za dítě, více viz. Směrnice č.3/2013, je možné ji hradit formou
bankovního převodu nebo v hotovosti v MŠ, nejdéle do posledního dne v aktuálním měsíci.
Děti, které v posledním ročníku předškolního vzdělávání dosáhnou 6 let, mají vzdělávání
bezúplatné.
Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů se bezúplatně poskytuje vzdělávání v posledním
ročníku mateřské školy nejvýše 12 měsíců. tzn., že od 1. ledna 2012 jsou povinni zákonní zástupci
dětí, které mají odklad povinné školní docházky, a které vyčerpaly dvanáct bezúplatných měsíců,
platit úplatu za předškolní vzdělávání.
Děti se zdravotním postižením mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Režim dne
6.30 – 8.45 Ranní blok: scházení dětí, hry dětí, individ. cílená práce, komunitní kruh, cvičení,
hygiena, svačina
8.45 – 12.00 Dopolední blok: řízená činnost – skupinová i individuální, pobyt venku, hygiena,
oběd
12.00–15.30 Odpolední blok: hygiena, převlékání, odpolední odpočinek, odpolední svačina,
zájmová činnost dětí, individ. péče dle potřeby, rozcházení dětí

Ochrana před sociopatologickými jevy
Ochrana před sociopatologickými jevy je prováděna výchovně vzdělávacím působením na děti
předškolního věku především zaměřením na zdravý životní styl, pozitivní způsob života, které jsou
součástí školního vzdělávacího programu. Tyto jsou dětem předávány nenásilnou formou s ohledem
na věk dětí. Jedná se o nebezpečí závislosti drogové, alkoholové, kouření, dále závislosti na
počítačích, TV, patologickém hráčství, vandalismu, kriminalitě a jiné. V rámci prevence provádějí
pedagog. pracovnice monitorování vztahů dětí v kolektivu, jejichž cílem je řešení případných
nežádoucích jevů již v počátcích, a to ve spolupráci se zák.zástupci, či za pomoci školských
poradenských zařízení. Důležitým prvkem je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi,
pracovníky školy a rodiči.

Základní práva a povinnosti dětí
Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v určeném rozsahu,
zaručující mu optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, na zajištění činností a
služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském
zákoně, na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o
právech dítěte. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto
školního řádu.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním

postižením.
Povinností dětí je pravidelně docházet do MŠ, dodržovat školní řád, pokyny pg.pracovníků k
ochraně zdraví a bezpečnosti, dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování k ostatním dětem
a k dospělým, udržovat čistotu kolem sebe, hygienické návyky, neničit záměrně hračky a zařízení
školy.
Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání
Dle novely školského zákona podle § 34a odst. 4 školského zákona je ředitel školy oprávněn
požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Plnění povinného předškolního vzdělávání bude probíhat v rozsahu 4 hodin a to od 7.30 do 11.30h.
V případě nepřítomnosti dítěte v posledním povinném roce předškolní docházky je rodič povinen
omluvit dítě neodkladně a to např. SMS, telefonicky, emailem, formulářem na webu či písemnou
formou.
Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:
např. individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ či ve speciální ZŠ
nebo v zahraniční škole. Zák.zástupce je povinen toto oznámit spádové mateřské škole 3 měsíce
před začátkem daného šk.roku. Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b
odst. 2 školského zákona. V tomto případě ředitel školy doporučí dle § 34b odst. 3 školského
zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Dále stanoví dle §
34b odst. 3 školského zákona termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k
ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň
stanoví i náhradní termín pro ověření.

Povinnosti rodičů
1. Rodič/zák.zástupce dítěte/ je povinen předat dítě osobně učitelce, teprve potom opouští MŠ.
2. Rodič je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině. K tomuto bodu se vztahuje
opatření proti přenosným nemocem (vyhláška MZČR č.97/1984 Sb.). Rodiče nebo jiné
osoby pečující o dítě jsou povinni předložit při přijetí dítěte do předšk.zařízení, stanoví-li tak
epidemiologická situace a návrh hygienické služby, písemné prohlášení o tom, že ošetřující
lékař nenařídil dítěti, rodičům nebo jiným osobám, které s dítětem žijí ve společné
domácnosti karanténní opatření a že jim není známo, že v poslední době či v době stanovené
orgány hyg.služby, nepřišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
3. Rodič dítěte přijímaného v posledním roce předškolního vzdělávání doklad o povinném
očkování nepředkládá.
4. Rodiče jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte v průběhu
předešlých 24 hodin (např. nevolnost, zvracení, noční kašel, poruchy spánku atd.)
5. Rodiče jsou povinni ohlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny zdravotní
pojišťovny a změny telefonního spojení na rodiče.

Práva rodičů
1. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých
problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách rodičů, kde je vymezen prostor k
diskuzi.
2. Rodiče mají právo být informováni o prospívání dítěte a o jeho individuálních pokrocích v
rozvoji učení. S učitelkami se domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání
jejich dítěte.
3. Rodiče mají možnost podílet se na děni v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou
pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím nástěnek nebo osobní
konzultací s učitelkami. Celoročně jsou v MŠ k dispozici písemné informace o práci a
provozu školy. Dále jsou informace o škole na stánkách www.zsbukovice.cz/materskaskola.

4. Rodiče mají právo podávat u ředitelky školy stížnosti, oznámení a podněty k práci.
Ředitelka je v zákonné lhůtě vyřídí.
5. Rodiče mají právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s vedoucí učitelkou MŠ (nejlépe po
předchozí domluvě termínu).

Ochrana a nakládání s osobními údaji dětí a jejich zákonných zástupců probíhá
v souladu s evropským nařízením GDPR z 25. 5. 2018
Organizace provozu MŠ v prázdninových měsících červenci a srpnu
Provoz MŠ lze podle potřeb a místních podmínek omezit či přerušit. K přerušení provozu dochází v
případě, že se sníží počet dětí na 5 a méně. Rozsah stanovuje ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem, na základě písemného vyjádření rodičům. V tomto období probíhá omezený provoz,
z tohoto důvodu je MŠ určena výhradně pro děti, jejichž rodiče pracují. Úplata je snížena na 100Kč
za měsíc - viz Směrnice č.3/2013
Snahou školy je udržení provozu tak, aby náklady na provoz byly efektivní, nikoliv ztrátové.

Spaní v MŠ
Děti spí v prostoru ložnice i herny. Každé dítě má své označené lehátko (matraci), na kterém spí
nebo pouze v klidu odpočívá. Nejstarší předškolní děti mají odpočinkový režim individ. upravený s
klidnými činnostmi. Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny. Rodiče perou pyžama každý týden
a pokud se dítě vyjímečně počůrá, praní lůžkovin také zajistí rodiče.
Manipulace s lůžkovinami zajišťuje MŠ v místech k tomu určených.

Ochrana majetku
Po dobu pobytu dítěte v MŠ pedagog.pracovníci dbají na šetrné zacházení s učebními pomůckami,
hračkami a dalšími předměty a nábytkem. Předcházíme záměrnému poškozování majetku MŠ.

Ostatní informace
Cenné věci a hračky – MŠ neodpovídá za cenné věci a hračky, které si děti do MŠ přinesou.
Doporučujeme, aby děti nenosily zlaté řetízky či jiné šperky, protože při hře, cvičení i spaní může
dojít k poškození, ztrátě, ale i zranění dítěte. Tolerována je pouze malá plyšová hračka.
Dále do MŠ nepatří žvýkačka ani jídlo z domova. Pokud dítě slaví narozeniny a chce se podělit o
sladkost, prosíme pouze měkké želatinové bonbony.

Závěrečná ustanovení
Účinnost a platnost tohoto školního řádu vzniká od 3.9.2018
Tento školní řád ruší účinnost a platnost škol.řádu ze dne 4.9.2017
Školní řád je k celoročně k dispozici na viditelném místě v šatně MŠ a na web.stránkách
www.zsbukovice.cz/materskaskola/dokumenty.
Se Školním řádem byli seznámeni všichni pracovníci MŠ:

V Bukovici 3.9.2018

Mgr. Irena Dobiasová, ředitelka školy

