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Ředitel školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává 

školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a 

zaměstnanci školy. 

  

I. 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných 

zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení:  

 

1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání: 

1. 1 Každé přijaté dítě má právo: 

a)    na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního 

řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

b)   na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

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

1. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv 

a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. 

1. 3      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního 

řádu. 

  

2. Povinnosti dětí: 

Povinností dětí je chovat se podle třídních pravidel, které učitelka stanoví společně s dětmi na 

začátku školního roku. 

 

 

 



3. Práva zákonných zástupců: 

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) mají právo  

• podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se a naplňovat výchovně vzdělávací 

programy a akce pro děti. 

• být informován o dění ve škole a seznámit se se základními písemnými materiály, jimiž 

se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů. 

• být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte. 

• být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření 

výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí). 

• být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou 

individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních 

vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění. K 

tomu je třeba si dohodnout konzultační dobu s příslušnou učitelkou tak, aby nebyla 

narušována práce učitelky s ostatními dětmi. 

• aby jim škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a 

vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, zkušenostmi, kontaktováním odborníků). 

• na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne. 

• po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ „O úplatě za předškolní 

vzdělávání“, požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání svého dítěte. 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců: 

Zákonní zástupci dětí a jsou povinni  

• upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a 

fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.). 

• informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu v 

součinnosti s rodinou, seznamovat se s informacemi na nástěnkách. 

• podepsat všechny věci svého dítěte.U nepodepsaných věcí, či za věci, které nejsou 

uloženy na místě k tomu určeném, MŠ nemůže nést zodpovědnost. 

• poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, 

adresu apod.). 

• zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, předávat dítě do péče MŠ zdravé. V 

opačném případě si učitelka může vyžádat potvrzení od lékaře a nepřijmout dítě do MŠ. 

Podrobně viz příloha č.1. 



• přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). 

• omluvit každou nepřítomnost dítěte buď telefonicky, nebo písemně (SMS) – zejména 

při dlouhodobější nepřítomnosti delší než týden v MŠ a odhlásit je ze stravování. U dětí 

s povinným předškolním vzděláváním písemně na určené místo dokládat důvod 

nepřítomnosti ve dnech školní docházky (nevztahuje se na dny školních prázdnin). 

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

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví 

a bezpečnost dítěte, nebo kolektivu dětí. 

• uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte. 

• dodržovat školní řád, provozní řád a provozní dobu MŠ. 

 

Opakované porušování školního řádu může vést k vyloučení dítěte z docházky. 

 

5. pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole: 

Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a ZZ jsou založeny na základě 

oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. 

Spolupráce funguje na základě partnerství. 

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve 

prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání. 

MŠ může organizovat školní výlety a další akce či zájmové činnosti související s výchovně 

vzdělávací činností školy. 

 

  



II. 

Provoz a vnitřní režim školy: 

1. Provozní doba MŠ: 

MŠ Janovice je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hod. (od pondělí 

do pátku) 

Budova MŠ se otevírá ráno v 6.30 hod. 

ZZ má povinnost předat dítě osobně učitelce a odpoledne si dítě včas vyzvednout. 

Při nepředání dítěte zákonným zástupcům do16.30 hod jsou poté kontaktováni zákonní zástupci 

(ZZ) telefonem. V případě nedostupnosti ZZ, budou obvoláni všichni uvedení zástupci v 

dokumentu o Zmocnění vyzvedávání dítěte z MŠ. Pokud se pedagogickému pracovníkovi 

nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně 

právní ochrany dítěte (OSPOD). Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi 

OSPOD.  

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory MŠ a dítě předat v 

místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka. Úhradu nákladů 

spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od ZZ dítěte.  

Děti mohou přicházet do MŠ, nejpozději do 8:00, aby se děti měly možnost zapojit do hry, 

individuálních činností a v klidu se nasvačit. Pozdější příchod narušuje práci učitelek s dětmi.  

 

Vdobě oběda nedoporučujeme vyzvedávat děti dříve. Dbáme na správné stravovací 

návyky a chceme dětem dopřát dostatek času ke klidnému obědu. 

 

2. Vyzvedávání dětí: 

Po obědě – kmenová MŠ: 11.30 - 12. 00 hod. (třída ŽELVIČKY) 

          11. 50 - 12. 00 hod. (třída LIŠKY) 

Po obědě – oddělení při ZŠ: 11.45 - 12.00 hod. 

S celodenní docházkou: 14.15 - 16. 30 hod. 

  



3. Docházka a způsob vzdělávání: 

3.1 Při přijetí dítěte do MŠ ředitel písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky 

dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň písemně dohodne se 

zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ 

3. 2 Povinné předškolní vzdělávání: 

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

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně: od 8.00 do 12.00 hod. 

Ředitel školy stanovil začátek předškolního vzdělávání na 8 hodin. Povinnost docházky není 

dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního 

roku v základních a středních školách. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první 

den jeho nepřítomnosti (písemně na daném místě tomu určeném, SMS, telefonicky, nebo 

osobně). Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů 

absence. 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí: 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

dítěte do MŠ 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 

plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle 

písm. b) nebo c), 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 dítěte. 

 

3.3 Individuální vzdělávání dítěte: 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit 

povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o 

individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání. 



Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při 

vzdělávání; Termín ověření se stanoví v 1. týdnu 4. měsíce od začátku školního roku, náhradní 

termín proběhne 3. týden 4. měsíce. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

 

3.4  Zajištění průběhu vzdělávání dětí mladších tří let: 

Režim dne ve třídě, s dětmi mladšími 3 let, je upraven s ohledem na potřeby dětí. Děti se stravují 

dříve, než děti starší. Největší prostor se věnuje volné hře dětí. Pro pobyt venku je nejčastěji 

využívána přilehlá zahrada. Děti mají dostatek času na odpočinek, je respektována jejich 

individuální potřeba spánku. 

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji 

uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová 

specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří 

let vycházíme z jednoduchých principů: 

• jednoduchost 

• časová nenáročnost 

• známé prostředí a nejbližší okolí 

• smysluplnost a podnětnost 

• dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte. 

 

4. Organizace provozu školy v době prázdnin 

V době prázdnin je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Omezení či přerušení 

provozu MŠ oznámí ředitel ZŠ a MŠ zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. Rovněž 

zveřejní výši úplaty v době prázdninového provozu. 

 

5. Stravování dětí 

V kmenové MŠ zajišťuje stravování školní jídelna při MŠ. V oddělení při ZŠ je stravování 

zajištěno kuchyní ZŠ. Organizace a rozsah stravování v MŠ se řídí Provozním řádem Školní 

kuchyně. Vedoucí učitelka MŠ dohodne se ZZ dítěte způsob a rozsah stravování. Mateřská 

škola respektuje po domluvě s rodiči stravovací zvyklosti dětí. V případě alergií na potraviny, 

musejí ZZ pro tento případ doložit potvrzení od lékaře. Po celý den je zajištěn pitný režim, děti 

mají k dispozici čaj a vodu s citrónem. 

  



Pitný režim: 

Příprava a doplňování nápojů: dětem je k dispozici pro běžné použití mezi jídly čaj, voda dle 

vlastní volby. Jsou zavedené samoobslužné džbány s vodou a citrónem – zvykáme děti na 

neslazené nápoje. 

 

 

6. Ukončení předškolního vzdělávání 

Ředitel ZŠ a MŠ může podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., po předchozím písemném 

upozornění zákonných zástupců dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání 

jestliže: 

• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší 2 týdnů 

• zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ – 

(opakované pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ) 

• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, nebo školské poradenské 

zařízení 

• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a školní stravování 

ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí učitelkou MŠ jiný termín úplaty 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. 

 

7. Odklad povinné školní docházky do MŠ 

Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je nutné o tuto 

skutečnost požádat ředitele školy nejpozději do 30. dubna (společně s dodáním patřičných 

dokumentů). 

 

 

 

 

 



III. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí: 

Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej převezme od ZZ, nebo jimi 

pověřené osoby, či jiné učitelky až do doby, kdy je předá jiné učitelce nebo zpět ZZ, či jimi 

pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření 

vystaveného rodičem (tzv. Zmocnění). 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělání, stanoví ředitel 

MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 

dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého 

stupně nebo děti mladších 3 let. Výjimečně může ředitel MŠ zvýšit počty dětí uvedené v prvním 

případě nejvýše o 8 dětí a ve druhém případě nejvýše o 11 dětí. Při zvýšení počtu dětí nebo při 

specifických činnostech (sportovní činnosti, výlety, pobyt dětí v prostředí náročném na 

bezpečnost), určí ředitel MŠ 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 právnické osobě, která vykonává činnost MŠ. 

Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb (stravování dětí), přihlížet k základním fyziologickým potřebám 

dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů. MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech. V jednotlivých třídách si učitelky spolu s dětmi vytvářejí vnitřní 

pravidla bezpečného chování, která jsou výtvarně zpracována (obrázky) a celoročně vystavena. 

MŠ poskytuje dětem a jejich ZZ nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

ZZ jsou zodpovědní za to, že předávají své dítě do MŠ zdravé. Projeví-li se u dítěte 

příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, jsou rodiče neprodleně informováni o zdravotním 

stavu dítěte, aby si je mohli co nejdříve z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření. 

Na vyžádání učitelky předloží vyjádření od lékaře, že je dítě zdravé (není infekční). 

Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v MŠ nepřípustné a snažíme se jim 

předcházet. 

Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán. 

Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ (školní zahrada) je přísný zákaz kouření. (§ 8 odst.1b) 

zákona č.379/2005Sb.) 

 

 



IV. 

Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy: 

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely 

šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly 

ostatní majetek MŠ. 

Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená. 

 

 

 

V. 

Informace o průběhu vzdělávání dětí: 

 

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu 

vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě 

MŠ (šatna Soviček a šatna Veverek). 

Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, dnech 

otevřených dveří, náhledech ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatně dětí, zpráv 

uveřejněných na nástěnkách v MŠ, e-mailů a z webových stránek školy. 

Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům 

na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky 

i při předávání dítěte. 

Po předchozí domluvě během roku lze s vedoucí učitelkou, či konkrétním pedagogem sjednat 

konzultační schůzku. 

 

 

  



Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ve vztahu ke Covid – 19 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 1. 

• Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. 

Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 

zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, 

od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví). 

• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné 

těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je 

nutné volit tento postup: - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě 

spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy školy- příznaky se vyskytnou, 

jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky 

a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace 

od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ s 

ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/ - ve všech uvedených případech škola 

informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu. 

• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-

19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a 

dodržením dalších obecně známých pravidelchování a jednání při podezření na nákazu 

tímto virem. Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí. 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.  



• Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která 

je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto.  

• Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na 

jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, 

pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné.  

• Realizace distančního vzdělávání je poskytována asynchronní formou, kdy jsou 

prostřednictvím zákonných zástupců zasílány materiály s náměty a tipy k výuce.  

• Zákonní zástupci mají povinnost do distančního vzdělávání zapojit dítě, které má 

předškolní vzdělávání povinné, pokud se distanční výuky dítě neúčastní, je třeba jej 

zákonným zástupcem řádně omluvit. 

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni 

ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat 

alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich 

dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky (toto je však nadstandartní 

– dobrovolná služba školy). 

• Zákonní zástupci, kteří nemají možnost zasílané materiály pro děti tisknou, mohou si je 

po domluvě s učitelkou vyzvednout v mateřské škole.  

• Hodnocení distanční výuky bude probíhat individuálně odpovědí na zpětnou vazbu 

rodičů, skupinově do evaluačního formuláře 1x do týdne a hromadně s dětmi po 

ukončení distanční výuky. 

 

 

 

 

 

  



PŘÍLOHA č.1 –  ŠKOLNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ZDRAVÍ DĚTÍ 

1 

Zákonná ustanovení 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská 

škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících 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.  

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 rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.  

2 

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, nebo parazitárního napadení.  

2a)  

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:  

- průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,  

- zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné 

teploty, 

- intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené 

tělesné teploty, 

- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. 

nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu, 

- průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola 

nemůže dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na 

běžnou stravu nepřijme.) 

- zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,  



- zvýšená tělesná teplota nebo horečka.  

2b) 

Za příznaky parazitární onemocnění se považuje:  

- intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve 

vlasech pohledem. (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých 

vší a hnid),  

- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup 

dětský), 

2c)  

Dítě po očkování nelze přijmout pokud: 

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, 

kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku), 

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

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

zvýšená únava, malátnost 

3 

Odeslání dítěte do domácího léčení 

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud 

má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný 

zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS 

nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto 

z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu. 

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

4  

Oznamovací povinnost 

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

svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, 

spála, impetigo,  průjem a zvracení,  5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět 

spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Na základě informace o infekčním onemocnění od 

zákonných zástupců  má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské 

škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného 

písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.  

  



5 

Chronická onemocnění u dítěte.  

Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční 

onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty 

(alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické 

onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do 

domácího léčení.  

Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od 

lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická 

onemocnění.  

6  

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.  

Mateřská škola nemá povinnosti 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, nebo lék, který je 

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

mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.  

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

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

„Protokol o podávání léků.“ 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 podání 

léků sám. 
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