Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace, IČO: 70991120
Mateřská škola Libina 211, telefon: 583233281

zřizovatel: Obec Libina
ŠKOLNÍ ŘÁD
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.
Úvodní ustanovení
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např.
zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.
I. Organizace provozu mateřské školy
Provoz školy je stanoven individuálně dle skutečných potřeb regionů:
budovy:

Libina 211- 6,30 – 16,00 hod.
Libina 94 - 6,30 – 15,30 hod.

Provoz MŠ bývá přerušen zpravidla 4 týdny, v MŠ Libina 94 v době školních prázdnin
v měsíci červenec až srpen. Děti mají možnost v době uzavření budovy v okrajové části obce
navštěvovat třídu v budově Libina 211. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka
školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.
Kroužky s rodiči - zpravidla v modrém pavilonu od 16,00 hod. do 18,00 hod.
budova MŠ Libina 211
II. Přijímací řízení
1. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci únoru až
březnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do
mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.
2. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.
Přihlášku dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení
zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
3. 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.
4. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhodne ředitelka školy
na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko
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psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření a dle
podmínek školy.
5. Rozhodnutí o přijetí dítěte
5.1. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se zákonní zástupci dostaví do
mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské
školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
5.2. Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy.
Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu
dítěte , a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře.
5.3. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy
a to ve správním řízení.
5.4. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem
dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
5.5. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště
pak v období adaptace na nové prostředí.
6. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
6.1. Dítě musí splňovat zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Přednostně jsou umísťovány děti dle stanoveného pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí
s odkladem školní docházky k celodenní docházce
2. Děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, starší
děti mají přednost
3. V případě shodnosti výše posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna
doplňující kritéria v tomto pořadí:
a) Celodenní docházka
b) Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
c) Sourozenci již přijatých dětí v MŠ
d) Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálněprávní ochrany dítěte
6.3. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte
Třídy mateřské školy jsou naplňovány do stanovené kapacity
Celkem 104 dětí v MŠ Libina 211 a 20 dětí v MŠ Libina 94. Třídy se naplňují nejvýše do
maximálního počtu 28 dětí ve třídě. V hlavní budově MŠ Libina 211 u pošty jsou 4 třídy,
z toho 2 třídy s počty dětí do 28 a 2 třídy s počty dětí do 24. V budově Libina 94 se nachází
jedna třída s počtem dětí do 20.
Ředitelka MŠ může rozhodnout o nepřijetí dítěte z kapacitních důvodů, z důvodu nesplnění
podmínek pro předškolní vzdělávání v souladu se školským zákonem a souvisejícími předpisy
s doporučením odborné veřejnosti. (např. nevyhovující věk dítěte, záporné vyjádření dětského
lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, apod.)
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III. Rozhodnutí o ukončení docházky
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady.
IV. Platby v mateřské škole
1. Úplata za předškolní vzdělávání
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., a
vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je
stanoveno:
1.1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.9. 2015 do 31.8.2016
šest let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2 – vzdělávání se
poskytuje v posledním ročníku bezúplatně pouze po dobu 12 měsíců, neplatí pro děti se
zdravotním postižením).
1.2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období : od 1. 9. 2015 do 31.8. 2016
stanovena na 150,- Kč měsíčně (v souladu s vyhláškou č. 14, § 6, odst.2) a vybírá se
zpravidla na začátku daného měsíce v rozmezí 2 dnů u vedoucí školní jídelny nebo
bezhotovostně inkasem na účet MŠ Libina ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, č.ú.:
181755735/0300.
1.3. Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, zpravidla podají v mateřské škole žádost o
osvobození úplaty za vzdělávání a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o
přiznání sociálního příplatku.
1.4. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy
(školský zákon § 164, odst. a) v úplatném znění.
1.5. Zákonným zástupcům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy a
dítěte, kterému je omezena docházka do mateřské školy na 5 kalendářních dnů v měsíci, bude
úplata snížena na 50% základní částky tj. 75,- Kč měsíčně (vyhláška 14, § 6, odst. 4).
1.6. O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský
zákon, § 164, odst. a).
2. Úplata za školní stravování dětí

3

2.2. Výše stravného je stanovena pro školní rok 2015 -2016 takto:
Ranní svačina:
8,00 Kč
Oběd:
16,00 Kč
Odpolední svačina: 7,00 Kč
Celkem:

7 leté děti:

31,00 Kč

8,00 Kč
18,00 Kč
7,00 Kč
33,00 Kč

2.3. Způsob platby:
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou
pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. 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).
2.4. Platby stravného a školného probíhají v hotovosti u VŠJ paní Evy Chromé nebo
inkasem na účet MŠ Libina ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, č.ú.: 181755735/0300.
2.5. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem
hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.
Stravné se vybírá zpravidla na začátku daného měsíce v rozmezí 2 dnů.
2.6. Odhlášky dětí ze stravy zapisuje zákonný zástupce do sešitu na stolcích v šatnách
dětí nebo hlásí telefonicky na čísle: 583 233 364 do 12,30 hod. den předem. Pozdější
výjimečné odhlášky z důvodu náhlé nemoci dítěte se přijímají do 7,00 hod. ráno.
2.7. Každá změna ve stravování na další měsíc se zapisuje na závazné přihlášce ke stravování
dětí s datem, od kterého měsíce změna nastává, zástupce dítěte zakroužkuje vybraný způsob
stravování:
a) celodenní
b) bez odpolední svačiny
c) na ranní svačinu
2.8. Zákonný zástupce bere na vědomí skutečnost, že pokud je dítě nemocné nebo
nenavštěvuje MŠ a zákonný zástupce jej řádně neodhlásí ze stravy, bude dítěti po dobu jeho
nepřítomnosti účtováno plné stravné (norma potravin, mzdové a věcné náklady). První den
nepřítomnosti se nepočítá.
V. Evidence dítěte
1. Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve
kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého
pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro
doručování písemností a telefonické spojení.
2. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu
dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
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3. Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích
(zejména místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovny, změny ve zmocnění, telefonu apod.).
4. 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.
VI. Provoz mateřské školy
1. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hodin.
2. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou
dle aktuální potřeby rodičů.
3. Zabezpečení budov: v 9,00 hod se budovy MŠ zamykají do 11,30 hod. a dále po obědě ve
12,45 hod., z důvodu zajištění bezpečnosti dětí. Budovy se opět otevírají ve 14,00 hod. do
ukončení provozu.
4. Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,00 hod., písemně nebo
telefonicky na čísle 583 233 364.. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu
dne, osobně, zápisem či telefonicky na číslech: 583 233 281, 731 555 382 nebo e-mailem:
mskola.libina@seznam.cz (do 16,00 hod. den předem).
5. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice do doby převzetí dětí
jejich zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou.
6. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být
výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní
osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých případech lze vydat
dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození
osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např.
sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců..
Bez písemného pověření nelze dítě předat jiné osobě než zákonnému zástupci.
7. Dítě je předáno pouze rodiči, kterému dítě bylo svěřeno do péče. Jestliže soud svěřil
nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů a současně neomezil výslovně rodičovskou
zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem, je mateřská škola povinna předat
dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců dítěte podle dohody o docházce dítěte do mateřské
školy.
8. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi
pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo zmocněným osobám
předají /zmocnění vyplní zákonní zástupci na předepsaném formuláři MŠ).
9. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte
v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
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10. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách
v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.
11. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj
jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy.
VII. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole
1. V rámci školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP pro předškolní
vzdělávání, je zajištěna bezpečnost a ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
2. V součinnosti s rodinou jsou děti vedeny k šetrnému a ohleduplnému zacházení s majetkem
a vybavením školy tak, aby nedocházelo k jeho záměrnému ničení, znehodnocování či
odcizování.
3. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to
od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím
pověřené osobě.
4. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační
režim tzn. že se zákonní zástupci dítěte mohou s ředitelkou a tř. učitelkami dohodnout na
nejvhodnějším postupu.
5. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
5.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho
převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi, popřípadě jinému zaměstnance školy ve
třídě MŠ.
5.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického
pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské
školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní
zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují
v mateřské škole déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy.
5.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v
mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody
apod.), bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho
předávání po ukončení vzdělávání.
5.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci
dítěte předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi, případně ředitelce mateřské
školy.
5.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický
pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
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b) informuje telefonicky ředitelku školy,
c) obrátí se na Policii ČR.
(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost
mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává
po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době
by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)
6. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních
akcích
6.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a
filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném
předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem,
popřípadě jiným zaměstnancem školy při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení
denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.
6.2. V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 6.1. bude i finanční příspěvek rodičů,
vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.
7. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání
a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
7.1. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný
zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy
o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při
vzdělávání.
7.2. Zákonní zástupci dítěte bez zbytečného odkladu informují mateřskou školu o každé
změně zdravotní způsobilosti dítěte, o zdravotních potížích a dalších závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
8. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
8.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník,
popřípadě jiný zaměstnanec školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené
osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy předá
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na
základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
8.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka
mateřské školy počet pedagogických pracovníků, popřípadě jiných zaměstnanců školy tak,
aby na jednoho pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy připadlo
nejvýše 20 dětí z běžných tříd.
8.3. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo
při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění
bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance školy.
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8.4. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské
školy počet pedagogických pracovníků, popřípadě jiných zaměstnanců školy tak, aby byla
zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
8.5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní
legislativa.
8.6. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník,
popřípadě jiný zaměstnanec školy, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce
nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o
doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od
ošetřujícího lékaře.
8.7. Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte
zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), může
pedagogický pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy odmítnout přijetí tohoto dítěte do
mateřské školy.
8.8. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená
teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím
pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagogického pracovníka, popřípadě
jiného zaměstnance školy dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.
8.9. Pedagogický pracovník, popřípadě jiný zaměstnanec školy dětem nesmí podávat v době
pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech
(např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte,
doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.
8.10. V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí
svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí, která je v souladu se školním řádem a souvisejícími
platnými právními předpisy.
8.11. Postup při úrazu dítěte
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě, na
zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu
pedagogickému pracovníkovi, popřípadě jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:
- Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.
- Informovat ředitelku školy.
- Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři.
- Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte.
- Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.
9. Postup při podávání léků, kapek, mastí, čípků (dále jen medikace) apod., popř. jiném
zdravotním výkonu dětem
V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké
medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto:
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a) zákonný zástupce předloží ředitelce školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř.
provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u ředitelky školy, popř. bude
vyvěšen na webových stránkách školy).
b) ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb.
10. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
10.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a
schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického
hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována
pozitiva zdravého životního stylu.
10.2. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření
příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými
pracovníky, popřípadě jinými zaměstnanci školy a mezi pedagogickými pracovníky,
popřípadě jinými zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí.
11. Další bezpečnostní opatření
11.1. V celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady) platí přísný
zákaz požívání alkoholu, kouření, používání a dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.
11.2. V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou
k tomu určena.
12. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení
dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu
venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky
nedovolují (inverze), venkovní teplota -10°C ven s dětmi nevychází.
13. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, papuče, tepl. soupravu pro pobyt
venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek).
Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních
věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo
v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do
přihrádky i náhradní spodní prádlo. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček
na zuby, který je potřeba po půl roce vyměnit za nový. Každý pátek si rodiče odnesou domů
pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu
lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má
svůj kelímek, zubní kartáček a hřeben označený značkou.
14. Při nakládání s majetkem školy jsou děti vedeny k šetrnému zacházení a neničení.
Odpovědnost za škodu upravuje dále občanský zákoník.
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VIII. 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
- zapojit se do činnosti třídy, obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
IX. Dítě má právo:
- na zdravý rozvoj osobnosti po stránce citové, rozumové a tělesné
- na podporu osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a
mezilidských vztahů
- na vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání
- na pomoc k vyrovnávání nerovnoměrnosti svého vývoje před vstupem do základního
vzdělávání
- na poskytování speciální pedagogické péče, pokud má speciální vzdělávací potřeby.
IX. Závěrečné ustanovení:
Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových
stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.
Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se školním řádem mateřské
školy.
Závěrečné slovo k rodičům:
„Naše mateřská škola je otevřenou komunikativní společností. My důvěřujeme Vám, Vy
důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a Vaše šťastné děti, jejich další vývoj je v rukou nás všech!
Nabízíme Vám cestu spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti, cestu přátelství.“
Kolektiv MŠ Libina
Školní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2015.
V Libině dne: 26.8.2015

zpracovala ředitelka Jarošová Aranka

10

