
Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31
Ičo: 70659257, tel. 383 392 281

ŠKOLNÍ ŘÁD

Organizace provozu mateřské školy

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy je nově stanoven zákonným termínem platným od 1.1. 2017
na období od 2. do 16. května.
Zápis do MŠ Radomyšl proběhne ve čtvrtek 4. května 2017 od 10 do 16 hodin.

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů. Žádost o přijetí dítěte do 
MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo je umístněna na internetových 
stránkách www.radomysl.net. Po ukončení zápisu, který probíhá ve formě správního řízení, 
ředitelka MŠ vydá do 30 dnů rozhodnutí o přijetínebo nepřijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v MŠ Radomyšl.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci.

Od 1.9. 2016 vstupuje v platnost vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

II. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání - platnost od  1.9.2016 do 31.8.2017

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 43/2006 Sb., o 
předškolním vzdělávání, je stanoveno: 
Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti předškolního věku - je  předškolní 
vzdělávání bezúplatné po dobu jednoho školního roku.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 150,- Kč měsíčně.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo 
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( novela vyhlášky č. 
14, § 6, odst. 3).
Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole písemnou žádost o osvobození 
na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání 
sociálního příplatku.
O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 
164, odst. a).
Dítěti, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy bude úplata, na písemnou žádost 
zákonného zástupce předanou ředitelce MŠ, snížena na částku 75,- Kč  měsíčně. 
O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, 
§ 164, odst. a).



Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena ve  věkové skupině  3-6 let 
28,-Kč denně, u věkové skupiny 7-10 let je stanovena na 31,-Kč denně. (dopolední 
svačina,oběd, odpolední svačina).

Způsob platby
Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou 
pro rodiče povinné. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za 
závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro 
ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 
1 d).

Platbu úplaty za předškolní vzdělávání hradí rodiče v hotovosti ředitelce MŠ nebo bankovním 
převodem na účet MŠ – ČS – č.ú. 682929369/0800. 
Platbu za stravování rodiče hradí bezhotovostním způsobem (zhotovením trvalého 
příkazu, souhlasu s inkasem…).

III. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ vyplní  rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude 
vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,  
jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování 
písemností a telefonické spojení obou rodičů. 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do „ Evidenčního listu“  
dětský lékař. 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo 
trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 
orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví

    Mateřská škola zajistí, aby děti byly vhodnou formou a přiměřeně svému věku  poučeny o 
možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní.. S ohledem na 
věkové schopnosti předškolních dětí je nutné děti trvale vést k bezpečnému chování.

 Opatření v průběhu vzdělávacích činností:
1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich

převzetíod rodičů , pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání 
rodičům,pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

2. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází 
konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

3. Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. 



4. Nedává dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté 
pomůcky, dále drobné korálky a tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
      6.   Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje
            na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy 
           na  nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, 
           zda je tělocvičné nářadí v pořádku.

7. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až když
jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt dětí v šatně.

       8.  Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka  péči úpravě a čistotě dětí.
             Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření
             zástupcem dítěte. 
       9.   V budově MŠ je zákaz kouření, konzumace alkoholu a  používání návykových látek. 
      10. Děti jsou vedeny k respektování, toleranci a slušnosti.
      11. Děti jsou vedeny chovat se obezřetně k neznámému dítěti,člověku.

12. Do knihy úrazů jsou evidovat všechny úrazy dětí. Učitelka bezodkladně informuje
           rodiče (zákonné zástupce) dítěte. Ředitelka jíž byl úraz dítěte hlášen, zajistí,aby byly 
           zjištěny a následně odstraněny příčiny úrazu.

Opatření při pobytu dětí venku:

Při pobytu dětí na školní zahradě učitelky zajistí dozor při hře dětí na průlezkách, houpačce, 
a jiném nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též  samostatné vzdálení  do prostor 
zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich 
bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. 
Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně 
seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / přechody pro chodce, 
semafory atd..

V. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
Dítě má právo:
 aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo 
psychicky zranit)

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, 
právo  na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny

 na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 
pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří 
ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i 
projevovat lásku,...).

 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identity
 (právo vyrůst v zdravého 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 hrát si, právo na soukromí,...).



 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
 rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován  
na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

Rodiče mají právo:

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

-    požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

                            VI. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Pedagog přispívá  svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé 
chování ze strany rodičů a důstojné prostředí ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje 
o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat 
zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele:

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění 
zástupce dítěte jestliže:

-   se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po
    dobu delší než 1 měsíc 

-   zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

-   ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

-  dítě nezvládne adaptační program MŠ

                                 



                                         VII. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě 
poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) požadována 
oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

                          VIII. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po 
dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva 
měsíce předem
                              

IX.  Provoz mateřské školy
                                                  
Provoz  mateřské školy je od 6.30 hod. do  16:00  hodin.

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8.00  hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  
podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče omlouvají děti na pondělí nejpozději do 8:00 hod., na ostatní dny v týdnu den předem 
do 13.00 hodin a to telefonicky nebo osobně. 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto 
skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.(rýma, kašel, opar, zánět spojivek, vši, kožní 
onemocnění.....)

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha...) jsou 
rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 
Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a 
souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených 
zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají 
zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům  v době pobytu dítěte v MŠ a při 
akcích MŠ.Úrazy jsou propláceny pouze v případě zanedbání bezpečnostních pravidel 
a opatření ze strany MŠ. Úrazy, které si dítě způsobí samo, bez cizího zavinění za dodržení 
bezpečnostních pravidel jsou odškodňovány z osobních pojistek dětí.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v 
šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

V Radomyšli    01. 09. 2016                               
    
                                                                              …............................................
                                                                                      Bc.  Renata Škodová

                    ředitelka  MŠ



                                                                                             


