
ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Mateřská škola má 3 třídy s kapacitou 60 dětí.    1.třída    „MYŠKY“     děti od 3 – 4,5let 
                                                                                   2.třída   „KOŤATA“    děti od 4 - 7let 
                                                                                   3.třída   „ŢABKY“       děti od 3 – 4,5let 
 
  MŠ je zařazena do sítě škol a naším posláním je rozvíjet samostatné a zdravé děti 
  cestou přirozené výchovy a vzdělávání. 
 
Zřizovatelem  zařízení je Obec Spořice. 
Od 1.ledna 2003 je zařízení MŠ spojeno se ZŠ Spořice v jeden právní subjekt pod názvem  
    Základní škola a Mateřská škola Spořice,okres Chomutov,příspěvková organizace. 
 
   Ředitelkou  tohoto právního subjektu je Mgr.Hana Macalíková. 
   Stíţnosti a připomínky se podávají na ředitelství ZŠ a MŠ. 
   Zástupkyní řed. ZŠ a MŠ  je na MŠ Věra Hanzelínová. 
 
 
 
PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ 
 
 
Děti mají právo –na svobodnou volbu projevu 
                          -na ochranu před násilím, nedbalým zacházením 
                          - nárok kdykoliv se napít, jít na toaletu, zvolit si hru nebo činnost 
                          -pomoc dospělého při nesnázích 
 
Děti mají  povinnost – chovat se podle daných pravidel (neopouštět třídu bez svolení) 
                                   - dodrţovat společenské návyky – pozdravit, poţádat, poděkovat 
                                   - po hře uklidit hračky na své místo 
                                   - nepoškozovat školní majetek  
                                    (nerozbíjet stavebnice ani ostatní hračky, pomůcky,nábytek) 
                                   - dodrţovat smluvená pravidla, s  kterými jsou seznámeny 
                                   - samostatně pouţívat WC a dbát na hygienu 
 
Rodiče mají právo : - na informace o průběhu a výsledcích  vzdělávání  

                                 -vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo zástupkyní řed. 

                                 -domluvit se na společném postupu při výchově a vzdělávání 

                                -podílet se na  dění v MŠ, účastnit se různých programů  

 
Rodiče mají povinnosti: -  předávat dítě přímo učitelce 

                                       - nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte,změnu tel.čísla 

                                       - platit včas stravné  

                                       -seznámit se se  školním řádem 

 

 

 

 



 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ  
 
  Provoz školy  je od 6.00hod. do 16.15 hod. 
  Na poţádání a z váţných důvodů lze domluvit i prodlouţení provozu  do 19.00hod. 
  Tento  poţadavek je nutné včas, (alespoň 2 dny dopředu),domluvit se zástupkyní ředitelky   
  ZŠ  a  MŠ V. Hanzelínovou . 
  V měsíci červenci a srpnu bývá provoz školy přerušen zpravidla na 5 týdnů. Přesný termín  
  je určen  řed. ZŠ a MŠ , a to vţdy na začátku kalendářního roku. Termín je vyvěšen  
  na nástěnce v šatně MŠ  a rodiče jsou informováni i prostřednictvím školního 
časopisu“Lísteček“,který  je rodičům dodáván v lednu. 
 Rodiče si mohou dítě vyzvednout: před obědem – určená  doba je 11.15 – 11.30 hod. 
                                                       : po obědě - od 12.00 hod. 
                                                       : po odpoledním odpočinku ve 14.15 hod. 
 
 Přijímací řízení-zápis dětí do MŠ: 
  Dítě se do mateřské školy přijímá na základě ţádosti zákonných zástupců (rodičů). 
  Zápis se koná v měsíci dubnu a jeho závazný termín je vţdy včas veřejnosti oznámen  
  místním rozhlasem a prostřednictvím plakátů. 
  O zařazení dítěte, (jsou stanovena kritéria),do MŠ rozhoduje  ředitelka a zástupkyně ZŠ a 
MŠ (nesouhlas či námitky můţete ústně řešit se zástupkyní V.Hanzelínovou,   
 písemný nesouhlas s  vyjádřením lze podat přímo ředitelce ZŠ a MŠ  Mgr.Haně Macalíkové). 
  Rodič po ukončení zápisu dostane do 14 dnů písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte  
  k předškolnímu vzdělávání. Dítě musí být řádně očkováno a jeho schopnost zúčastnit se   
  vzdělávání v kolektivu dětí musí potvrdit pediatr. 
 
 
  Do třídy MŠ se zařazují:  1. děti od 3 let 
                                               2. na základě vyjádření dětského lékaře-pediatra,který   
                                             potvrdí,ţe dítě je schopno a řádně očkováno 
  Po projednání s odborným lékařem mohou MŠ navštěvovat i děti zdravotně postiţené.  
  Zkušební lhůta pro zařazení dítěte k trvalé docházce do MŠ jsou 2 měsíce. 
  Dítě , které v daném školním roce dosáhne předškolního věku má nárok být přednostně   
  přijato do MŠ (školský zákon 561/2004 § 34 odst. 4). 
 
Docházka dítěte do mateřské školy 
 
 Ukončit docházku dítěte do MŠ  můţe ředitelka či zástupkyně ředitelky 
   po písemném vyrozumění  jestliţe: 
  -dítě se  bez omluvy nejméně 14 dní nepřetrţitě  neúčastní předškolního vzdělávání 
                                          Školský zákon 2004/561  § 35 odst.1 a 
-zástupce dítěte opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla    
  bezúspěšná.                     Školský zákon 2004/561 § 35 odst.1 b 
 
 
Rodič nebo zástupce dítěte oznámí    delší nepřítomnost dítěte ústně nebo 
  telefonicky-  MŠ 474 62 17 47,email mssporice@seznam.cz nebo mob. 602 643 202. 
 

mailto:mssporice@seznam.cz


 
Vaše dítě do MŠ potřebuje:  přezůvky-pevné bačkory (ne pantofle) 
                                                  sportovní oblečení a vhodnou obuv na pobyt venku 
                                                  náhradní oblečení pro případ nehody-polití…. 
                                                  pyţamo 
 
  Všechny věci dětem podepište!!!! Předejdete tím různým nesrovnalostem. 
                                                          
                                                   
Stravné se vybírá počátkem kaţdého měsíce a platí se u okénka v kuchyni MŠ. 
Lze ho i zaplatit v budově ZŠ, kde má vedoucí stravovny kancelář. Přesný termín je vţdy 
oznámen v šatně dětí. 
 
 Dětem je poskytována pestrá plnohodnotná strava včetně pitného reţimu. 
Veškeré otázky a připomínky, týkající se stravného, můţete konzultovat s vedoucí stravovny 
 p.Fiskovou. Potřebné informace získáte na čísle 474620610 . 
 
Každá třída má  svůj  denní program, který je  natolik flexibilní, aby mohl reagovat na 
 aktuální změny (návštěva divadla , fotografování , apod. 
Děti mají svůj  vzdělávací program na kmenové třídě, kde učitelky pracují podle školního 
vzdělávacího programu pro PV.  
 Za příznivého počasí se uskutečňuje pobyt venku kaţdý den v době od 9.45 – 11.25 hod. 
 
 
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI  A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 
 
Za bezpečnost dětí  v MŠ zodpovídají pedagogické pracovnice.  
Při všech činnostech jsou děti učitelkou upozorňovány na bezpečnost.  
 
 Rodič nebo jeho zástupce je povinen předat dítě osobně  učitelce! 
 
 Pokud si dítě z MŠ  bude vyzvedávat sourozenec mladší 15 let, musí být mezi  MŠ a rodičem 
 sepsána  DOHODA O PŘEDÁVÁNÍ  DÍTĚTE. 
 Učitelky bez této písemné dohody dítě nevydají!!!!   
 
 Pokud se stane dítěti úraz v péči MŠ, jsou všichni zaměstnanci poučeni a povinni podat  
 okamţitou první pomoc. Zapisuje se do knihy úrazů.Při váţnějším úraze bude přivolána  
lékařská  pomoc.Tato situace bude okamţitě  konzultována s rodiči dítěte pomocí telefonu. 
 
 Pořádá-li mateřská škola výlet mimo obec, jedou všechny učitelky včetně ostatních 
 provozních zaměstnankyň.  
 
Do mateřské školy patří děti pouze zdravé bez příznaků nemoci,proto mají učitelky právo  
v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě  s  nachlazením (rýmou,kašlem), 
teplotou či jinými infekčními onemocněními (zánět spojivek apod.). 
Při rozporuplném názoru na zdravotní stav dítěte má učitelka právo si  vyţádat potvrzení 
dětského lékaře. 
Při výskytu vši dětské můţe do MŠ jen dítě , které je zbavené ţivých vší i vajíček. 



 Přijde-li dítě po nemoci do MŠ, nemusí mít lékařské potvrzení. Tímto bere zodpovědnost na 
sebe sám rodič a odpovídá za vzniklé potíţe. ( Evidence v  Ranním filtru). 
  
 Jestliže škola zjistí ublížení na těle ze strany rodičů nebo zanedbávání péče o dítě, je dána       

  tkzv. oznamovací povinnost - §53 zákona č.373/2006 Sb. 

  

V mateřské škole jsou děti seznamovány  nenásilnou formou přiměřenou věku s nebezpečím 
kouření, alkoholismu, drogovou závislostí, vandalismem a kriminality. 
Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého ţivotního stylu. 
 
V celém areálu i v budově mateřské školy je zákaz kouření a pití alkoholu. Dále je zakázán  
vstup psů do areálu a budovy MŠ. 
Se zákonnými zástupci spolupracujeme při řešení vzniklých nepřátelských vztahů mezi dětmi. 

 
 
 
PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH ZÁK.ZÁSTUPCŮ 
 
Učitelky po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují, aby děti šetrně zacházely 

s hračkami, učebními pomůckami i s ostatním zařízením v MŠ. 

Děti i zaměstnanci ukládají své osobní věci na místo k tomu určené. Zákonní zástupci se 

v objektu mateřské školy chovají tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady. 

Jsou stanovena pravidla bezpečného chování v celém objektu MŠ a děti i jejich rodiče jsou 

povinni je dodržovat. 

 
 
   
                                                                                            
                                                                                             Věra Hnazelínová 
    Školní řád nabývá platnost 1.9. 2011                            zást.řed ZŠ a MŠ 
 


