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I. Přijímací řízení 

 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s 

rozhodnutím zřizovatele, zpravidla v průběhu března daného roku. Děti mohou být do 

mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Základní školy a Mateřské 

školy Býchory, okres Kolín, příspěvkové organizace. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. 

Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění do tříd je 

brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí. 

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. 

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. 

 

II. Evidence dítěte 

Při nástupu dítěte do MŠ předají 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 a další osoby, pověřené vyzvedáváním 

dítěte  

 místo trvalého pobytu  

 adresa pro doručování písemností  

 telefonické spojení.  

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský 

lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. 

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. 

 

III. Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy – 8,5 hodiny. 

Děti přicházejí do mateřské školy od 6:30 hodin 

Odchod po obědě  od 12:00 hod. do 12:30 hod. 

Od 14:15 hod. do 14:30 hod. odchod dětí z MŠ v doprovodu rodičů.  



Ve 14:45 hod. odcházejí dojíždějící děti na autobus v doprovodu učitelky. Ostatní jsou 

předány vychovatelce do ŠD, ve které končí provoz v 16:30 hod. 

 V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby ŠD, 

bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po 

skončení provozu jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči 

o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost 

považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení 

docházky dítěte do školy. 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky 

321798768. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto 

skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude 

považováno za narušování řádu školy. 

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. 

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. Předat dítě pověřené osobě 

lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat 

dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. 

Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy. 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v 

MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách 

v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 

 

IV. Organizace provozu školy při omezení nebo přerušení provozu MŠ 

 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. 

 Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 

přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či 

technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 

 

V. Zacházení s majetkem školy 

Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V 

případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a 

požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

 

VI. Platby v mateřské škole 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Výše úplaty stanoví ředitelka školy na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění č. 43/2006, o 

předškolním vzdělávání – viz Směrnice týkající se úplaty. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou 

součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby 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) 

  



Další pokyny ke stravování: 

Veškeré záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje vedoucí školní jídelny. Stravné se platí 

vždy do 15. dne daného měsíce hotovostní nebo bezhotovostní platbou. 

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7:00 hod. 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je 

nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte 

telefonicky ve školní jídelně Základní školy a  Mateřské školy Býchory nebo osobně tamtéž. 

Neodhlášené obědy propadají. 

 

VII. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. 

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 

 

Dítě má právo: 

 na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a 

dovedností  

 na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi  

 na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví  

 užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství  

 na zvláštní péči a výchovu v případě postižení  

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy: 

Pedagogický pracovník přispívá svojí 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 Základní školy a Mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po 

předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: 

 dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 

vzdělávání po dobu delší než dva týdny  

 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  

 

Rodiče mají právo: 

 a 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 připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy  

 

 

 

 



Rodiče jsou povinni: 

 zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat "Adaptační 

program"  

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte  

 informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

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

 oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte 

 

 

Výskyt vši dětské a jiných infekčních nemocí 

V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto 

nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem 

hlavy plošně  kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale informují co nejdříve 

po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je 

povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu 

vší ředitelka školy neprodleně informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - 

krajská hygienická stanice. 

Při zjištění výskytu vší /nebo jiné infekční nemoci/ informuje vedoucí učitel MŠ ihned 

zákonného zástupce žáka a vyzve ho k vyzvednutí dítěte ze MŠ v co nejkratší době. Do 

příchodu zákonného zástupce je žák izolován pod dozorem vedením školy určeného 

zaměstnance. V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, 

informuje ředitelka školy o této skutečnosti OSPOD. Ten může v takovém případě vyvinout 

na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění 

povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání 

fakultativních sociálních dávek. 

 

 

 

 

 

VIII. Závěrečné ustanovení 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce 

dítěte) a zaměstnance školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Býchorách  15.9.2014 

 

 

       ………………………………………….. 

        Mgr. Jitka Dočkalová 


