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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 

Provozní řád je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu 

s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název školy: Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková 

organizace 

Adresa sídla školy: Ledce 55, 273 05 Smečno 

Ředitel:  Mgr. Roman Pejša 

Telefon/fax:  312 517 925 

E-mail:  reditel@ddledce.cz 

Právní forma: právní subjekt 

Zřizovatel:  Středočeský kraj 

Typ MŠ:  předškolní zařízení s celodenní péčí 

Stanovená kapacita školy: 13 dětí 

Provozní doba: 7:30 - 16:00 hodin 

Rozpis tříd:  1. třída 

 

Využití zařízení pro jiné aktivity:  
 Všechny aktivity jsou součástí MŠ. Společné činnosti pro děti a rodiče probíhají během 

školního roku - např. vánoční, velikonoční besídka, rozloučení s předškoláky, výlety, 

projektové dny apod. 

 

REŽIMOVÉ POŽADAVKY 
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven, učitelky ho pružně 

přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a podle konkrétních akcí a provozu školy. V mateřské 

škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku 

a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. 

 

Do mateřské školy děti potřebují 

o BAČKORY pokud možno nazouvací bez suchých zipů a přezek (ne pantofle, cvičky. 

sandály) 

o PLÁŠTĚNKU  

o HOLINKY  

o PYŽAMO 

o OBLEČENÍ DO TŘÍDY (punčocháče nebo legíny či tepláčky, aby se děti mohly 

dobře pohybovat) 

o OBLEČENÍ NA VEN, které si děti mohou umazat 

o Náhradní spodní prádlo, tričko a ponožky či punčocháče 

o 2x do roka 1 velké balení papírových kapesníků, případně vlhčené ubrousky další 

hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, mýdlo) 
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Všechny věci je potřeba mít PODEPSANÉ!! 

 

Orientační režim dne  
7:30 - 8:00 hod příchod dětí, volné hry 

8:00 - 8:30 hod tělovýchovná cvičení, cvičení při hudbě, pohybové hry, zdravotní a 

relaxační cviky 

8:30 - 9:00 hod skupinová práce 

9:00 - 9:30 hod hygiena, ranní svačina 

9:30 - 10:00 hod výchovně vzdělávací práce 

10:00 - 11:30 hod  pobyt venku 

11:30 - 12:30 hod hygiena, oběd 

12:30 - 14:00 hod hygiena (čištění zubů), odpolední odpočinek 

14:00 - 14:30 hod hygiena, odpolední svačina 

14:30 - 16:00 hod skupinové opakování, volné hry, pobyt na zahradě, odchod dětí 

 

Orientační podávání jídel v MŠ 

Svačina:  9:00 - 9:30 hod 

Oběd:   11:30 - 12:30 hod 

Svačina:  14:00 - 14:30 hod 

 

Čas na podávání jídel je možno posunovat v návaznosti na program dětí.  

Škola nemá vlastní jídelnu. Jídla jsou dovážena z vlastní kuchyně v DD Ledce, denně 

je připravována čerstvá strava dle pokynů a jídelníčku zpracovaného vedoucí školního 

stravování.  

Dovoz stravy a manipulaci provádí pracovnice školní jídelny DD Ledce. Uchovávání 

studené stravy v lednici ve třídě, uchování teplé stravy v termonádobách, výdej těsně před 

podáváním stravy. Nádoby na dovoz stravy - nerezové misky, přepravky, várnice. Možnost 

ohřevu v mikrovlné troubě, která se nachází v kuchyni MŠ. Manipulace a obsluha nádobí 

provádí pracovnice školní jídelny DD Ledce. 

Velké děti si pro oběd chodí sami, malým dětem je oběd roznášen. Použité nádobí 

odnášejí postupně děti samostatně. Po vstupu do MŠ učíme děti používat příbor. 

Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se 

nesamozásobuje zeleninou a ovocem. 

 

Pitný režim 

Děti mají k dispozici čaj (džusy, sirup) již od 7:30 hodin. Provozní pracovnice doplňuje 

čaj po svačině do nádoby ve třídě. Na zahradu donášejí čaj (džus, vodu) paní učitelky. Děti mají 

své označené kelímky. Podporujeme samoobslužnost.  

V případě, že učitelky odchází mimo zahradu na vycházku, výlety, kulturní akce apod., 

nosí pití v plastikové láhvi sebou. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 
Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování 

nebo osobně u vedoucí ŠJ.  
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Odhlašování stravy osobně nebo telefonicky u učitelek MŠ, nejpozději do 8:00 hod. 

Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době 

prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. 

V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, nemá na 

odpolední svačinu ani na její náhradu nárok.  

 

Platba stravného 

Stravné se hradí vždy do 15. dne a to v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo je možné platit 

obědy i bankou. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování 

poskytovat.  

 

Cena stravy dle věku dítěte je shodně se stravném dětí v DD Ledce. 

Věková 

kategorie 

Dopolední 

svačina 
Oběd 

Odpolední 

svačina 
CELKEM 

3 - 6 let 7,--Kč 19,--Kč 7,--Kč 33,--Kč 

7 -11 let 9,--Kč 24,--Kč 8,--Kč 41,--Kč 

 

NÁSTUP DĚTÍ 
Děti se scházejí v mateřské škole od  7:30 – 8:00 hod. Na základě předem dohodnuté 

domluvy lze přijmout dítě i později, například v případě návštěvy lékaře, nejpozději však do 

vydávání dopolední svačiny (v 9:00 hod), neboť pak následuje dopolední pobyt v přírodě.  

Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit MŠ 

neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem. 

V případě, že dítě není odhlášené do 8:00 hod, rodiče na příslušný den stravné  hradí. 

Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem.  

Rodiče nebo jiné pověřené osoby vyčkají v šatně až do doby převzetí dítěte učitelkou. 

Učitelce předávají dítě osobně. Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez 

doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. 

Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato 

jiná pověřená osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů (musí být uvedeni v přihlášce). 

 

SPONTÁNNÍ HRA 
Výuka v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu a tématicky zaměřených 

plánů. 

Hra dětí probíhá v době, kdy se ráno postupně scházejí, dále prolíná i dalšími činnostmi, 

kdy si děti osvojují různé poznatky a i při pobytu venku. Oblast spontánní hry plně patří do 

kompetence pedagogických pracovnic. Je zpracována v Třídním programu. Hra je 

nejdůležitějším prostředkem prožitkového učení. Právem dítěte je výběr činnosti. 

Po odpoledním odpočinku následuje rovněž volná hra, ta je v případě pěkného počasí 

přenášena ven. 

 



Provozní řád MŠ - Dráček v Zámečku  6 

ČINNOSTI DĚTÍ ŘÍZENÉ PEDAGOGEM  
Po volné hře následuje řízená činnost dle přípravy učitelky a probíhá v rozmezí  8:00 – 

10:00. Zahrnuje i ranní cvičení, komunitní kruh. Stanovená doba je pouze orientační, neboť 

nelze pevně stanovit čas, protože bychom nerespektovali individuální potřeby dětí a klima 

třídy. 

Spontánní hra a řízená činnost včetně pohybových aktivit se mohou vzájemně prolínat 

podle momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje a řídí hry dětí, řízená činnost může 

probíhat  i  individuálně během her dětí. 

 

 Sledování televize  

Je pouze krátkodobé, zařazováno je především jako náhradní činnost v případě špatného 

počasí nebo na základě zájmu dětí v odpoledních hodinách. Využívají se především TV pořady 

pro děti, videopohádky, apod.. Doba trvání v jednom sledu je max. 30 minut. 

 

Sledování monitoru PC 

Je pouze krátkodobé, zařazováno je především jako náhradní činnost v případě špatného 

počasí nebo na základě zájmu dětí v odpoledních hodinách. Jeden počítač pro jedno dítě, max. 

15 minut. Učitelky jsou osoby kontrolující dobu trvání.  

 

POHYBOVÉ AKTIVITY 
V budově MŠ není tělocvična. Děti využívají multifunkční hřiště a tělocvičnu při DD 

Ledce.  

Tělovýchovná cvičení jsou zpracovány v třídním programu. 

 podmínky - dostatečný čas, prostor, podmínky, dozor, revize a kontroly bezpečnosti 

 vybavení - tělocvičné nářadí i náčiní (ribstole, šplhací sítě, trampolíny, látkové tunely, 

lavičky, švédská bedna, skluzavka, žíněnky, míče různých velikostí, tyč, gumy, chůdy, 

kladinky atd.) 

 druh pohybových aktivit - spontánní pohyb, řízená TV činnost, pohybové a 

soutěživé hry 

 kompenzační prvky - cviky na správné držení těla, posilování svalstva, motoriky, 

plosky nohou, uvolňovací cviky, relaxační prvky, 

 frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu - co nejčastěji - 

spontánní i řízené 

 

POBYT VENKU 
Součástí mateřské školy je vybavená zahrada, kterou děti využívají celoročně (tvořivé 

hry v písku, hra s míči  švihadly, využití průlezek, v letním období  hry s vodou apod.). Školní 

zahrada je oplocená, uzavíratelné vstupy (vrátka, vrata), určena pouze k využívání pod dozorem 

pedagoga. Na pozemek je zákaz vstupu se zvířaty, kouření a vjezdu soukromých vozidel mimo 

zaměstnanců školy.  

Zahrada obsahuje „Tomový park“ (vše s certifikáty EU), kde děti mají houpačky, 

pískoviště, skluzavku, Revize zahradních herních prvků je 1x ročně. Učitelky kontrolují úklid 

po odchodu ze zahrady, neprodleně hlásí poškození a závady. 

Děti mají na zahradě k dispozici hračky vhodné na pískoviště, odrážedla, míče, dále 

kočárky a panenky. Jsou k dispozici skluzavky, dětský domek i altán. Děti mohou využívat 

pobyt venku i k svačině a ke klidovým činnostem, na zahradě je stůl s lavicemi.  
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O údržbu zeleně se stará pravidelně školník, v pískovišti je jednou za dva roky měněn 

písek, pískoviště jsou zakryta ochrannými sítěmi. 

Důležitým prvkem jsou i vycházky do lesa, sloužící k tělesným aktivitám, pozorování 

přírody a také se využívají vycházky do vesnice, kde se děti seznamují s dopravní výchovnou.  

Pobyt venku se přizpůsobuje podle ročního období a počasí. Podle potřeby se sleduje 

také stav ovzduší. V případě pěkného počasí se přesouvají činnosti ze třídy ven (dopolední i 

odpolední). 

 

 ODPOČINEK, SPÁNEK 
Po obědě všechny děti odpočívají (od 12:30 do 14:00 hod). Děti v předškolní přípravě 

odpočívají krátce, a od pololetí nespí vůbec (mohou si pouze krátkodobě odpočinout) a pak se 

věnují zájmové činnosti, dokončování prací z dopoledních činností podle vlastního výběru. 

Děti se na spánek převlékají do pyžama, které pak pověsí na věšák, aby dostatečně 

větralo. 

Lůžkoviny připravuje a uklízí (po vyvětrání lůžkovin) provozní pracovnice.  

 

ZPŮSOB MANIPULACE S PRÁDLEM 
Lůžkoviny a ručníky jsou majetkem mateřské školy a mění se jednou týdně. Každé dítě 

má své lůžkoviny, které jsou pravidelně podle vyhlášky převlékány. V případě potřeby se 

vymění okamžitě. Pyžama mají děti vlastní a mění se jednou týdně nebo podle potřeby. 

MŠ nemá vlastní prádelnu. Použité prádlo se odnáší složené v koši na prádlo do 

prádelny, kde se třídí. Ostatní textil se pere v rámci většího úklidu. Prádlo je každý pátek 

v odpoledních hodinách odváženo do prádelny DD Ledce. Po vyprání je navráceno zpět do MŠ 

a ihned se ukládá do uzavřených skříní. Manipulaci s prádlem provádí provozní pracovnice. 

Prádlo je skladováno ve skladu prádla ve skříních, které se větrají. Podle potřeby vydává 

a zodpovídá za prádlo provozní pracovnice. Děti mají lůžkoviny na svém lehátku, každé má 

svou značku. Lůžkoviny jsou pravidelně větrány. 

 

Ukládání lůžkovin 

Lůžkoviny jsou ukládány do větratelné skříně. Zvlášť jsou větratelné matrace.  

 

Provětrávání 

Ložnici nelze uzavřít a oddělit od herny. Před, během a po odpočinku je zajištěno 

vyvětrání otevřením oknem. V případě zpocení pyžama dochází k usušení rozložením na topení 

a dochází k výměně pyžama. Pyžama jsou větratelná rozložením na matraci.  
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Osobní hygiena 

Probíhá dle individuálních potřeb. Každé dítě má svůj vlastní ručník. Dentální hygiena 

(čištění zubů) probíhá po obědě, mytí rukou po použití WC a po ušpinění probíhá po celý den. 

V umývárně je k dispozici tekuté mýdlo.  

 

Otužování:  

 Frekvence - individuálně dle aktuálního zdravotního stavu dětí a vzhledem 

k podmínkám; pravidelně po cvičení a TV chvilkách 

 Způsob - dostatečné větrání   

o omývání  těla vodou  po cvičení 

o dostatečný pobyt venku 

o v zimě hry se sněhem 

o přiměřené oblékání 

o kontrola teploty ve třídách a v ložnicích – regulace větráním dle potřeb 

o při dostatečně teplém počasí - mlžení 

 Po celý rok se v budově větrá dle momentální potřeby a při zajištění odpovídající teploty 

v jednotlivých prostorách mateřské školy. Děti také mohou spát při pootevřených 

oknech, záleží na počasí. 

 

 Cizí osoby 

Nesmí narušovat výchovně vzdělávací činnost, čistotu, pořádek, dobré mravy a 

ohrožovat bezpečí dětí.  V celém objektu je zákaz kouření a vstupu se zvířaty. 

 

SPOLUPRÁCE MŠ S RODIČI 
Rodiče mají volný přístup do třídy v průběhu celého dne. Rodiče i další rodinní 

příslušníci se mohou dle svého zájmu účastnit akcí a aktivit MŠ.  

Informace o svých dětech mohou rodiče získat od učitelek ve třídě v předem dohodnuté 

době. Informace o dětech, spolupráci s PPP a o provozu MŠ mohou rodiče získat  od ředitele 

MŠ v předem dohodnuté době. 

 

ÚKLID 
Za úklid zodpovídá řediteli školy hlavní provozní pracovnice, která dohlíží na práci jedné 

uklízečky a provozní pracovnice.  

 Pravidelně každý den se stírá na vlhko podlaha, otírá se prach a parapety.  

 Denně ráno, před příchodem dětí, se luxuje.  

 Sociální zařízení je denně vytřeno a pravidelně desinfikováno.  

 Okna se myjí jednou za pololetí. Záclony se perou při každém mytí oken. 

 V rámci hlavního úklidu - 1x za měsíc se omývají dveře, dlaždice, svítidla. 

 O zahradu se stará školník. 

 Jednou za rok se provádí generální úklid MŠ, vždy o prázdninách bez přítomnosti 

dětí. 

 Čistí se koberce luxováním a 1x za rok i mokrým procesem. 

 Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou provozními pracovnicemi pravidelně 

omývány (panenky, kočárky, kostky, míče…) 
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ZODPOVĚDNOST UČITELEK MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v MŠ od doby jejich 

převzetí od rodičů nebo jiné pověřené osoby až do doby předání výše uvedeným osobám 

zapsaným v evidenčním listě.  

Učitelky ani zaměstnankyně školy za cennosti, které si dítě přináší z domova (zlaté 

řetízky, náušnice apod.) nenesou odpovědnost. 

Učitelky zodpovídají za Vaše děti od přímého převzetí dítěte do předání rodičům nebo 

zástupcům zapsaným v evidenčním listě. Při předání nahlaste učitelkám případný změněný stav 

dítěte (např. úraz, špatný spánek atd.). 

Dítě s akutní rýmou, kašlem, horečkou, infekční vyrážkou nebo zavšivené do školy 

nepatří! 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Zápis dětí do MŠ na následující školní rok bude včas zveřejněn v MŠ, www. stránkách  a 

ve vývěskách zřizovatele. 

Zápis se koná ve všech školách stejně, vždy okolo 25. 3. na následující školní rok. 

K zápisu je NUTNÉ, aby se dostavili i rodiče, kteří si vyplnili přihlášku v dřívějším termínu. 

Rodiče obdrží ,,Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“ se zdůvodněním do 3 týdnů od zápisu. 

Děti se do MŠ obvykle přijímají od začátku školního roku. 

Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možné přijímat děti i během školního roku. 

 

NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ADAPTAČNÍ DOBA 
Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační 

režim. Adaptační doba u nově přijatých dětí může být až 2 měsíce. 

Nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ musí rodiče odevzdat vedoucí učitelce 

„Evidenční list“, který obsahuje lékařskou zprávu potvrzenou dětským lékařem, že je dítě 

zdrávo, že může MŠ navštěvovat a že je pravidelně očkováno. 

 

UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

 Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny. 

 Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. 

 Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení. 

 Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 

úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný 

termín úhrady. 
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 Docházku do MŠ lze ukončit v případě, že přijaté dítě nebydlí ve spádové oblasti 

školy a je třeba přijmout dítě z oblasti spádové. 

 Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů. 

 Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ. 

 Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat 

vedoucí učitelce MŠ nejpozději 1. 9. příslušného školního roku rozhodnutí ředitele ZŠ 

o odkladu. V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
Práva a povinnosti dítěte a jejich zákonných zástupců se řídí § 21 a § 22 zákona č. 

561/2004 Sb., školského zákona. 

Zaměstnanci školy respektují mezinárodní Úmluvu o právech dítěte. 

Zákonný zástupce je povinen omlouvat absenci dítěte neprodleně., při předem známé 

absenci předem. 

Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole informace v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb., školský zákon do školní matriky. Jde především o následující informace: 

 jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu 

 údaje o předchozí návštěvě MŠ 

 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v MŠ 

 údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, 

nebo zdravotně znevýhodněno; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně 

znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut 

 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání v MŠ (astma, alergie, epilepsie 

 datum ukončení vzdělávání v MŠ 

 jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro 

doručování písemností, telefonické spojení 

Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole informace v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb., školský zákon, o veškerých změnách v údajích dítěte (změna telefonu, trvalého 

bydliště, zdravotního stavu ap.). 

Do MŠ nesmí děti nosit věci, které by mohly ohrozit jejich zdraví, či zdraví ostatních 

dětí, např. řetízky, prstýnky, korále, náramky, žvýkačky apod., nebo ohrožovat mravní výchovu 

dětí, nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují při činnostech a peníze.  

Zákonný zástupce přivádí do MŠ dítě zdravé a v pořádku, objeví-li učitelka během dne 

příznaky onemocnění dítěte, bude zákonný zástupce telefonicky vyrozuměn a vyzván k jeho 

vyzvednutí.  

V případě infekčního onemocnění dítěte předloží zákonný zástupce potvrzení od lékaře, 

že dítě je zdrávo a způsobilé nastoupit zpět do MŠ. 

Dítě s akutní rýmou, kašlem, horečkou, infekční vyrážkou nebo zavšivené do školy 

nepatří! 
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PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED 

SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘATELSTVÍ NEBO 

NÁSILÍ. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 
Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník 

převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby kdy je 

pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě Předat dítě 

pověrné osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel školy 

počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo 

nejvýše:  

a) 8 dětí z běžných tříd, nebo 

b) 8 dětí ve třídě kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižním 

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, přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud 

má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, ž dítě není 

zdravé, nepřijmout je; případně požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti 

dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékař. 

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník 

od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může 

být v kolektivu ostatních dětí. 

 

OCHRANA PŘD SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 
 Důležitým prvkem ochrany před sociálněpatologickými 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 (počítač, televize), patologického hráčství, 

vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva 

zdravého životního stylu. 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 

pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno. 
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ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, 

aby děti zacházely šetrně učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami 

a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě 

poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována 

oprava, či náhrada škody v co nejkratším termínu. 

 

RŮZNÉ 
Podle pokynů učitelek si děti přinesou do MŠ vhodné oblečení, přezůvky, pyžamo. 

Všechny části oděvu a obutí musí rodiče označit viditelně značkou, případně jménem dítěte. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok stanovena na částka 600,- Kč (viz 

směrnice k výši úplaty). 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Milena Oubbaih Tomsová, Eva Baudysová, 

Mgr. K. Cibulská, PhDr., Mgr. Romana Imramovská 

  

Schválil:  Mgr. Roman Pejša, ředitel školy 

  

Nabývá platnost dne: 1. 9. 2015 

 

V Ledcích dne 29. 8. 2015 

 


