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I. Úvodní ustanovení
Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) v platném znění,
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
a s jinými souvisejícími normami, vydává ředitelka Mateřské školy Lány, Školní 373, okres
Kladno Školní řád, jenž respektuje Úmluvu o právech dítěte (zákon č. 104/1991 Sb.).
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve
škole. Dále nastavuje pravidla vzájemných vztahů všech, kteří se podílí na výchově dětí a
provozu mateřské školy. Upravuje provoz a vnitřní režim mateřské školy a podmínky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči, s cílem rozvíjet a organizovat
činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.
II. Obsah předškolního vzdělávání
1. Základní cíle MŠ při zabezpečení předškolní výchovy a vzdělávání
Mateřská škola (dle § 33, ods 1, zákona č 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování v dalším celoživotním vzdělávání.
Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.
Poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným.
2. Školní vzdělávací program
Vzdělávání se v Mateřské škole Lány uskutečňuje podle Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání „Svět kolem nás“ (dále ŠVP). ŠVP vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a čerpáme z programu
“Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ autorky M. Havlínové a kolektivu.
Cílem naší mateřské školy je naučit děti mít rád sebe, vážit si druhých.
Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím
zdraví. Respektovat zdravý způsob života.
Vést děti k pochopení sama sebe a života na Zemi, k lásce a vztahu k místu, kde dítě žije.
Posledním cílem je vytvořit v dětech citlivý vztah k přírodě, spojený s vděčností, vnímavostí a
úžasem nad krásou a jedinečností přírody kolem nás.
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Motto: – ŠKOLA PLNÁ POHODY - UČÍME SE HROU

III. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
1.Práva dítěte
Dítě má právo:








aby mu byla společností poskytována ochrana – formou uspokojení potřeby jídla, oblečení,
místa k životu, lékařské pomoci, dále ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly
fyzicky nebo psychicky zranit (viz zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte);
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 ze svých rodičů, pokud
by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají
rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku,…);
rozvíjet všechny svoje schopnosti a nadání, hrát si včetně práva na soukromí;
být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
rozhodnutí, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít
svým vlastním způsobem, apod.).

2. Základní práva zákonných zástupců
Rodiče dětí, opatrovníci nebo jejich osvojitelé (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:










na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání dětí
po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, mají
právo na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. Mají možnost využít konzultační hodiny
projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy (i mimo
konzultační hodiny) a přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu
školy
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě
vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
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3. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:























zajistit řádnou a včasnou docházku zdravého dítěte do MŠ, dbát na jeho čistotu a vhodné
oblečení do školy i na akce školy;
zákonný zástupce nebo jejich zástupce předá dítě osobně učitelce ve třídě, zahradě, při
vyzvedávání zajistí rozloučení a opět osobní kontakt s učitelkou! Při předání sdělí učitelce, že
nemá dítě příznaky jakékoli nemoci a je v pořádku.
Děti si vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Pověření na vyzvedávání dítěte pro
jinou dospělou osobu je nutno zapsat do osobního listu dítěte. Bez písemného pověření
učitelka dítě jiné osobě, než je uvedené v osobním listu, nepředá!
Pro vyzvedávání nezletilou osobou zákonný zástupce podepisuje převzetí zodpovědnosti
ohledně vyzvedávání. Toto pověření má platnost jeden školní rok (září – srpen);
Na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se
vzdělávání dítěte.
Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných
skutečnostech, povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt vší
(respektovat doporučení dětského lékaře, dodržení izolace dítěte na několik dnů a návrat dítěte
do kolektivu až po opakovaném ošetření a odstranění všech hnid z vlasů dítěte);
Do kolektivu dětí přivést vždy zdravé dítě, bez známek onemocnění. Důvodem je ochrana
ostatních dětí před infekčními nemocemi.
Dodržovat zásadu, že do mateřské školy patří pouze děti zdravé. Učitelka má právo dítě
nepřijmout v případě, že na dítěti jsou zjevné známky onemocnění. Důvodem je ochrana
ostatních dětí před infekční či jinou nákazou. Dodržování všech nařízení KHS a MZ ohledně
situace v ČR a šíření pandemie.
Oznamovat nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. v den nepřítomnosti a nahlásit
vyzvednutí stravy první den nepřítomnosti.
Povinnost zákonných zástupců nahlásit v MŠ do 5 dnů změny v osobních datech dítěte, změny
tel. spojení na rodiče, změny zdravotní pojišťovny, narození sourozenců, rozvod, svěření do
péče apod.
Bezpodmínečně dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování.
Přijímání dětí i úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravování vymezuje zvláštní
směrnice vydaná ředitelstvím školy.
Dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ 6:30 – 17:00 hod., příchod do školky do 8:00
hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Odloučené pracoviště zahajuje provoz
v 7.00 hod.
Zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (klasické bačkory, zdravotní sandále) a obuv na pobyt
venku!!! (nevhodné jsou boty crocs)
Po dohodě s učitelkou lze domluvit dobu příchodu a odchodu na jiný čas.
Sledovat informační nástěnku na chodbách a šatnách, povinnost účastnit se třídních schůzek,
rozhodnutí z těchto schůzí jsou pro všechny odpovědné zástupce závazné.
Po převzetí dítěte neprodleně opustit areál mateřské školy, je zakázáno odkládat v mateřské
škole jakékoli věci.
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Rodič zajistí ,aby děti do mateřské školy nenosily nebezpečné předměty (sirky, ostré
předměty, nebezpečné předměty…)
Dodržovat a řídit se Školním řádem MŠ Lány.

Upozornění!
Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba má povinnost vyzvednout si dítě z mateřské školy
do doby ukončení provozu. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje. V případě,
že, že není v daném okamžiku zákonný zástupce dostupný, kontaktuje učitelka orgán sociálně
– právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD
pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat OÚ, Policii ČR nebo Městkou policii.
Učitelka není oprávněna opustit s dítětem prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště.
Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v místě bydliště učitelky. Zákonný zástupce má
v takovém případě povinnost nahradit vzniklou škodu (mzdové a jiné náklady), při opakování
lze rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
4.Práva a povinnosti zaměstnanců školy














Učitelky mateřské školy rozhodují o metodách a postupech pro naplňování
výchovných cílů školy.
Odpovídají zákonným zástupcům dítěte na jejich připomínky a dotazy ochotně a
vhodným způsobem.
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí,
musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a
důstojnosti.
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a
spravedlností.
Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování
základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a
veřejnosti ke škole.
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné
důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni
pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny,
které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu
a dalších nezbytných organizačních opatření
Všichni zaměstnanci mateřské školy přispívají svou činností k naplnění výše
uvedených práv dítěte.
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4. Pravomoci ředitelky školy
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému
zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:





se dítě bez omluvy zákonného zástupce po dobu dvou týdnů neúčastní předškolního
vzdělávání.
zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
(nerespektování provozní doby…)
ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v mateřské škole nebo
stravné ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

Pro vyřizování záležitostí ze strany zákonných zástupců má ředitelka stanoveny
konzultační hodiny, nebo lze dohodnout osobně jiný termín.

IV. Přijímání dětí do MŠ, ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole
1.Přijímání dětí do mateřské školy
Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s § 34, zákona č.
561/2004.,(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.,(správní
řád).
Zápis dětí do MŠ Lány probíhá každoročně v období od 2. do 16. května. Místo, datum a
dobu zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (OÚ Lány) a oznámí
ho na veřejnosti v místě obvyklým způsobem, tj. formou letáků, vyhlášení místním
rozhlasem, prostřednictvím časopisu školy a obecních novin, též na webových stránkách
školy (ms.lany.cz). (§ 34 odst. 2).
Zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněné tiskopisy (žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, čestné prohlášení, dodá dále evidenční list dítěte, na kterém pediatr potvrdí, že se
dítě podrobilo pravidelnému očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného
zdraví ve znění pozdějších předpisů). Dokumenty jsou ke stažení na web stránkách školy
Každému uchazeči je přiděleno registrační číslo a jsou mu poskytnuty podrobné informace.
Po obdržení a zaevidování žádosti k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra vydá
ředitelka školy do 30 dnů rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání a
stanoví den nástupu a způsob docházky dítěte.
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Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích školy a na
webových stránkách školy. Tato rozhodnutí jsou považována za oznámená.
Při záporném rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci proti tomuto rozhodnutí
odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy a ta ho podstoupí k rozhodnutí Krajskému
úřadu Středočeského kraje.
V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání nejen výše zmiňovaným způsobem, ale i v průběhu školního roku.
Na základě této žádosti může být dítě přijato jen v případě, že to umožnuje kapacita mateřské
školy.
K předškolnímu vzdělávání je přijato tolik dětí, kolik umožnuje kapacita mateřské školy.
Ředitel školy stanovila pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, podle kterých postupuje při
rozhodování o přijetí dětí k PV.
Přijímání dětí mladší tří let:
K předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku od 3 do 6 let. Nejdříve však
děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1). Pro přijetí této věkové
skupiny (od 2 do 3 let) nemá Mateřská škola Lány dostatečnou kapacitu ani splněné všechny
podmínky. Přijímáme dvouleté děti, které mají hygienické návyky (jsou již bez plen).
Děti, které mají zdravotní či doložené jiné obtíže jsou přijaté na zkušební dobu, která trvá tří
měsíce a během této doby je možnost posoudit možnost přijetí na dobu PV.
Pro přijetí dítěte je podmínkou:




Dítě je schopno dodržovat základní hygienické návyky (použití toalety, stolování)
Důležitá je u mladších dětí tří let i emoční připravenost na vstup do předškolního
zařízení.
Dítě musí být je schopno plnit požadavky, jež jsou na ně kladeny školním
vzdělávacím programem pro PV.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)



K žádosti o přijetí dítěte se SVP je nutné doložit doporučení od odborného lékaře,
pedagogické poradny či SPC týkající se vhodnosti umístění dítěte do mateřské školy.
Děti jsou přijaté dle posouzení na zkušební dobu, která nesmí přesáhnout 3 měsíce.
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2. Předškolní vzdělávání nadaných dětí
V mateřské škole je v rámci předškolního vzdělávání brán zřetel na děti nadané.
Individuálním přístupem jsou u dětí rozvíjeny a podporovány vlohy a hry a činnosti jsou
třídní učitelkou připraveny tak, aby se u dětí hlouběji rozvíjely všechny oblasti předškolního
vzdělávání.

3.Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
Podpůrná opatření prvního stupně
Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez
doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného
zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena
organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej
s ředitelem školy.
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu
pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5
školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského
poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí
poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení
zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením
v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími
potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení
doporučení školského poradenského zařízení a po získání souhlasu zákonného zástupce.
Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden
krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného
opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že
podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje
informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze tato skutečnost projedná (§ 16
odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
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4. Adaptační program
Zákonní zástupci mohou při nástupu dětí do mateřské školy využít adaptačního programu,
který slouží k překonání potíží při zvykání na jiné prostředí. Vždy záleží na domluvě
s učitelkou, na způsobu a délce své přítomnosti, pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné.
Dle individuálních potřeb dítěte je možné stanovit jeho pobyt první dny pouze na 2 až 3
hodiny denně, pak délku dle probíhající adaptace prodlužovat.

5. Povinnost předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).
5a.) Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte do spádové školky. (§ 34a odst. 2). Předškolní vzdělávání dítěte probíhá ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová škola“). Pokud
zákonný zástupce zvolí jinak a dítě bude přijato do jiné než spádové školy, je mateřská
škola povinna oznámit tuto skutečnost řediteli spádové školy (§ 34 odst. 5).
Pozn.: S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které
dosáhne do konce srpna 5 let, k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017…
Dle § 34 odst. 3 povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech od 8.00 do 12. 00 hodin. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
5b.) Uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání je povinen zákonný zástupce
vždy omluvit
1) telefonicky do kanceláře školy (ředitelka školy zapíše nepřítomného dítěte do
docházkového sešitu),
2) písemně třídnímu učiteli - vyplnění omluvného listu nepřítomnost delší než 10 dní
3) osobně třídnímu učiteli, vždy zápis do docházkového sešitu
Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené
omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace
vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
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Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce
pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy (potvrzení lékaře). Pro evidenci
neúčasti dětí na povinném předškolním vzdělávání (dále PPV) je od 1. 9. 2017 zaveden
docházkový sešit pro omlouvání dětí.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,
docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím
přestupku podle § 182 a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může
mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v
mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).
5c) Distanční forma výuky v mateřské škole
Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro
které je předškolní vzdělávání povinné.
Pro omlouvání nepřítomnosti dětí platí pravidla bodu 5b.) s tím rozdílem, že, omlouvání
nepřítomnosti není možné provést osobně třídnímu učiteli. Po dobu distančního vzdělávání je
zaveden omluvný list pro každého předškoláka. Zákonný zástupce jej odevzdá po skončení
DV učitelce k archivaci.
Pravidla pro vzdělávání dětí distančním způsobem se řídí vydaným pokynem ředitele mateřské
školy v Lánech. Dítě v režimu distančního vzdělávání má nárok na odběr stravování.
Podrobnosti v pokynu k distančnímu vzdělávání a na webu mateřské školy - (školní výdejna
a jídelna)
6. Individuální vzdělávání dítěte
Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním
v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě speciální, dále i vzděláváním v zahraniční škole
na území ČR.
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě
v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. V tomto případě je zákonný
zástupce povinen:


Oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové školy 3 měsíce před zahájením školního
roku. V průběhu školního roku lze individuálně dítě s PPV vzdělávat nejdříve ode dne,
kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání.
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Oznámení musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, období, ve
kterém bude dítě individuálně vzdělávat, a důvody pro toto vzdělávání. (§ 34b odst. 2)






Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě
vzděláváno - vzdělávací obsah ŠVP PV( § 34b odst. 3).
V měsíci prosinci bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy
k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte, případně bude zákonnému zástupci
doporučen další postup při vzdělávání.
Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo
náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno.
V případě, že rodiče spolu navzájem nekomunikují, ředitelka školy vyzve rodiče
písemně doporučeným dopisem, aby se dostavili k ověření očekávaných výstupů. Po
uplynutí třiceti dnů bez odezvy individuální vzdělávání dítěte ukončí.

7.Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole
Podle § 35 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů může ředitelka MŠ
po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání, jestliže:
a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než
dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
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.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2). Z tohoto důvodu zde musí dojít k písemné
domluvě pravidel mezi ředitelstvím a zákonnými zástupci a následně sledovat dodržování
pravidel tak, aby zákonný zástupce neporušoval školní řád a plnil své povinnosti.
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8.Evidence dítěte (školní matrika)
Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte
a Evidenční list strávníka.
Informace o dětech vedené ve školní matrice 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
V. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola Lány poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Lány, Školní 373
Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 (10,5 hodiny)
Odloučeného pracoviště MŠ Lány na adrese Školní 376
Provoz odloučeného pracoviště MŠ je od 7.00 do 14.30 (7,5 hodin)

1.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30
do 17:00 hod. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8:00 hod.
Do 7:30 se všechny děti scházejí na jedné třídě. Ukončení provozu a rozcházení dětí je od 16:00 do
17:00 hodin v jedné třídě.
Z důvodu zamezení pohybu cizích osob v budově školy jsou vstupní dveře opatřeny elektronickým
otvíráním. Při vyzvedávání dětí zákonní zástupci po 15. hodině před vstupem do budovy zazvoní na
příslušnou třídu, představí se a učitelka je vpustí do budovy.
V měsících červenci a srpnu může být provoz školky omezen nebo přerušen. Rozsah omezení, nebo
přerušení oznámí ředitelka MŠ nejméně 2 měsíce předem prostřednictvím informačních nástěnek
v budově MŠ.
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2. Opatření a pravidla nastavená v době šíření onemocnění Covid 19 od 25.5. 2020

V rámci onemocnění COVID 19 se zpřísnila pravidla hygieny včetně důležitého prvku
nácviku hygienického mytí rukou u dětí. (klasické mytí rukou, musí být důkladné a dlouhé).
Provádíme ve spolupráci s rodiči dezinfekci rukou při vstupu dětí do budovy. Dbáme na
zvýšenou a častou dezinfekci všech ploch, klik… hraček a vybavení MŠ. Děti pobývaké
venku co nejvíce. Zajištujeme dostatečné a časté větrání budovy.
Pitný režim zcela zajištuje školní jídelna ve spolupráci s mateřskou školou. Děti mají lahvičky
z mateřské školy, do kterých si vybírají čaj, šťávu, vodu. Pití je dětem průběžně doplňováno.
Pouze děti ze třídy Zajíčci mají vlastní dopolední svačiny.
Děti, které trpí v tomto období alergií, přinesou jednorázově potvrzení od lékaře alergologa. Děti, které onemocní běžnou rýmou si zákonný zástupce nechá v domácí
péči.
Do MŠ patří pouze zdravé děti.
V případě, že se u dítěte objeví známky respiračního onemocnění v průběhu pobytu
v MŠ, bude neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si
pro dítě okamžitě (v co možném nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít.
Měření tělesné teploty dítěte probíhá učitelkou dle potřeby a zvážení stavu dítěte. Je
dále postupováno dle vydaného pokynu k zamezení šíření infekčních onemocnění na MŠ
Lány.
Mateřská škola v Lánech má pět tříd
Sluníčka- děti 5 – 6 let včetně dětí s OŠD
Sovičky - smíšená třída včetně dětí s OŠD
Zajíčci - smíšená třída včetně dětí s OŠD
Berušky- děti 3 – 4 roky
Kytičky - děti 4 – 5 let
Pobyt venku se ruší za nepříznivých klimatických podmínek, hustá mlha nebo déšť, teplota
klesne pod – 10 °C, inverze…
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související
s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto akcí informuje MŠ zákonné
zástupce dětí standardním způsobem nejpozději týden před jejich zahájením. Zákonný
zástupce dává souhlas s akcí svým podpisem na formulář, který je k akci vždy připraven třídní
učitelkou.
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3. Denní režim při vzdělávání dětí je přílohou školního řádu.
Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení).
Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány
prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových
stránkách školy. S ohledem na duševní hygienu a individuální zvláštnosti mohou děti
navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové kroužky.
VI. Organizace mateřské školy a školního stravování
1. Omezení pro zákonné zástupce o přerušení provozu mateřské školy
V době hlavních prázdnin je mateřská škola se souhlasem zřizovatele 3–6 týdnů uzavřena
z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců školy. O této skutečnosti jsou
rodiče informování nejméně 2 měsíce předem.
Ve zbývajících týdnech v období hlavních prázdnin je provoz omezen jen na 2 třídy (dle
počtu přihlášených dětí).
2.Úplata za předškolní vzdělávání







Úplata se za předškolní vzdělávání (PV) v mateřské škole stanovuje každoročně na
období od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku. Zveřejnění proběhne nejpozději 30.
června předcházejícího školního roku.
Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvestičních nákladů za měsíc na
jedno dítě v předcházejícím roce.
Pro školní roku 2020/2021 byla stanovena výše úplaty na částku 500,- Kč splatná
k 15. v měsíci.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího
kalendářního měsíce. Platnost od 1. 9. 2020 (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb
Úplata za PV se řídí směrnici vydanou k 20. 5. 2020. platba září – červen, tj. 10 plateb.
Forma úhrady na účet mateřské školy, po dohodě hotově do pokladny mateřské školy.
Každé dítě má přidělen variabilní symbol pro identifikaci platby úplaty PV.
(Další podrobnosti k úplatě za předškolní vzdělávání a termíny splatnosti upravuje
Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání)
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského
zákona).
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3. Úhrada za stravování a organizace školního stravování













Stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna – vývařovna, která je umístěna v objektu
ZŠ Lány. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním
stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. a vyhláškou č. 430/2001 Sb. o závodním
stravování. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a
dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Kromě jídel připravuje jídelna ZŠ i
tekutiny, které v rámci dodržování pitného režimu mají děti nepřetržitě k dispozici.
V mateřské škole jsou instalovaná i pítka. V mateřské škole máme pouze výdejnu –
jídelnu, která slouží výhradně pro stravování dětí.
Zařízení školního stravování, organizaci a jeho provoz a rozsah služeb školního
stravování včetně termínů, částky, způsobu a splatnosti za stravování upravuje Vnitřní
řád školní jídelny – výdejny.
Stravné se hradí pouze bezhotovostně – bankovním převodem na účet :
ZŠ Lány 19-1814390217/0100. Více informací v dokumentu "Základní informace pro
uživatele elektronického stravovacího systému".
Objednávky a odhlašování stravy prostřednictvím elektronického stravovacího
systému, více informací v dokumentu "Základní informace pro uživatele
elektronického stravovacího systému". Uzávěrka objednávek a odhlášek je stanovena
na 14.00 hodinu předchozího dne. Upozorňujeme, že pondělní strava musí být
objednána do 14.00 hodiny pátečního dne.
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (nemoc) se považuje za
pobyt ve škole, je tedy možnost odebrání oběda za finanční normativ. Zákonný
zástupce má povinnost dítě do osmi hodin v mateřské škole omluvit a oznámit
odebrání oběda první den neplánované nepřítomnosti dítěte. Obal, do kterého bude
oběd připraven ve výdejně, je zakoupen MŠ. Vydávání obědů v MŠ pouze v čase od
12.00 do 12.30. V další dny je třeba obědy odhlásit. (vyhláška č. 107/2005 Sb. §4
odst.9) .
V případě kdy nebude strava pro dítě objednaná, nelze přijmout dítě do mateřské
školy.
V případě zahájení distančního vzdělávání má dítě v tomto režimu nárok na odběr
stravy při splnění těchto podmínek:
-

dítě i rodina jsou zdraví, členové v rodině nejsou v karanténě
dítě má řádně oběd objednán ve stravovacím systému
dítě se účastní distanční výuky (v případě onemocnění dítěte na oběd nevzniká
nárok)
oběd si vyzvednou ve školní vývařovně ZŠ v čase tomu určeném do vlastních
jídlonosičů (přesné informací na webu ZŠ).
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VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a jejich ochrana před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Dítě nesmí být v budově školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich
zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním
řádu.
Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby osobního převzetí dítěte až do doby jejich předání
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě
písemného zmocnění (formuláře jsou u pedagogů) vystaveného zákonným zástupcem, které
musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, jméno dítěte, podpis zákonného
zástupce.
Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci!!! Pokud
bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu neurčitou a je zapsané v osobním listu dítěte.
Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou
osobou než rodiči.
Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a
výukou a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy
kulturních představení).
Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé
mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé
výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde
svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je
učitel povinen zajistit dohled nad dětmi zaměstnancem školy.
Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:
V budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle (nevhodné jsou
boty typu crocs).
Za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by
mohly někoho poranit.
Do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz. Kontroluje
zákonný zástupce.
Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního
provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami.
Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí.
Při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného
náčiní.
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Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole
při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě
mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní
riziko.
Děti jsou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném
chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích. Kdy a jakým způsobem
jsou děti poučeny a jak jsou vedeny zápisy uvádí - Preventivní program MŠ.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví
ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd,
třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi
s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005
Sb.
Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru
náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník,
ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v
pracovním vztahu k mateřské škole. Tato osoba bude řádně poučena o povinnostech při
výkonu dozoru a o tomto poučení bude proveden písemný záznam, který osoba pověřená
dozorem podepíše (týká se to také akcí školy a nutných provozně-organizačních
záležitostí).
Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při
přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není
zdravé, upozornit na tento stav. Při zhoršení či změně nebo náhlém onemocnění dítěte nebo
jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění
škola postupuje podle pokynů KHS.
Rodiče berou na vědomí, že zaměstnanci školy pomáhají dětem při hygieně a použití wc, a
tím dochází ke kontaktu zaměstnance školy s intimními partiemi dítěte.
2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují zaměstnanci školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména
při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled nad bezpečností
dětí, dodržují zaměstnanci školy následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích



děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
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skupina je zpravidla doprovázena dvěma zaměstnanci školy, z nichž jeden je na
začátku skupiny a druhý na jejím konci
skupina k přesunu využívá především chodníků
vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce,
přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a
pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
při přecházení vozovky používá v případě potřeby doprovod zastavovací terč, jsou
používány reflexní vesty

b) pobyt dětí v přírodě





využívají se pouze známá bezpečná místa
pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a
překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily
vymezené prostranství

c) rozdělávání ohně









pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne,
drakiády, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
jen na místech určených pro rozdělávání ohně
za přítomnosti zaměstnance školy zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném
ohni
v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál
k hašení otevřeného ohně
pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od
otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně
nebyl snadno vznětlivý materiál
po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity



před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,
popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo
probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují zaměstnanci
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školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny
překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte, a při použití tělocvičného načiní a
nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené
věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním
schopnostem jednotlivých dětí
e) pracovní a výtvarné činnosti



při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné
použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně
pedagogičtí pracovníci školy

f) plavání




předplavecká výuka probíhá v Plavecké škole Plaváček v Tuchlovicích.
Výcviku se účastní děti, které mají doporučení pediatra, že mohou vykonávat tuto
činnost (potvrzení při přijetí dítěte - osobní list) a písemný souhlas zákonných
zástupců. Rodiče jsou seznámeni s průběhem a programem předplavecké výuky dětí.
V době plaveckého výcviku dozor předává děti lektorům z plavecké školy a
zaměstnanec mateřské školy se řídí pokyny pro dozor doprovázející děti na výuku
plavání

4. Povinnosti dětí
Dítě:








chová se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku
(pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)
po dokončení hry uklidí hračku zpět na své místo, dbá o pořádek z důvodu bezpečnosti
po ukončení činnosti uklidí prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti
apod.)
je samostatné při používání WC a při hygieně, umí si požádat o pomoc (splachovat,
umýt si ruce, vyčistit zuby – zejména starší děti)
dítě neopouští třídu, oznámí vždy zaměstnanci školy to, když chce odejít ze třídy,
zahrady
umí si požádat o pomoc, poděkovat, nepoužívá vulgární výrazy, neposmívá se,
neubližuje apod.
neničí práci ostatních
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dodržuje bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí,
žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhá mezi stoly, v umývárně a na WC a v
šatnách, dbá opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd.,
nehází míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělá kotoul, neleze na ribstol a žebřík,
neskáče z výšek atd.
chová se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se
empaticky)
každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje
o této události zaměstnance školy
z důvodu zajištění bezpečnosti osob seznamuje škola s tímto školním řádem všechny
zaměstnance školy, děti a zákonné zástupce
dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv
přání, potřebu
dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv
násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné
zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a
aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto
poučení provádějí vždy zaměstnanci školy, při tomto poučení budou postupovat podle
schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které
se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci), budou poučeny dodatečně,
v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní
knize.
4. Zdravotní předpoklady, první pomoc a ošetření
Zdravotní předpoklady

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je vyjádření lékaře, zda se dítě podrobilo
pravidelnému očkování s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním (od 1.9.
2017§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění).
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, či
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Povinnost zákonných zástupců je vodit do mateřské školy dítě zdravé. Pokud dítě jeví známky
nemoci v průběhu dne, je povinností zákonných zástupců v co nejkratší době dítě vyzvednout
z mateřské školy, aby nedošlo k ohrožení zdraví i ostatních dětí.
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První pomoc

Úrazem dítěte je úraz, který se stal dítěti v mateřské škole nebo při pobytu venku, či jiných
akcích organizovaných mateřkou školou. Školním úrazem není úraz, který se stane dítěti při
cestě do mateřské školy nebo v době, kdy je učitelka již předala zákonnému zástupci.
Zaměstnanec školy zajistí neprodleně poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných
poranění, např. oděrky apod.).
U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí a u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku
nebo břicha, zajistí zaměstnanec školy základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře
( ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o
dalším postupu.
U ostatních úrazů rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje)
vždy osoba poskytující první pomoc.
V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a
doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice).
Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o
úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.
Evidence úrazů

O každém (i drobném) poranění a úrazu, ke kterému došlo při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech, provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů
v co nejkratším čase. Záznam do knihy úrazů je zásadně důležitý pro případné projednání
komplikací z tohoto úrazu vzniklých
V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění)
vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.
Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy každoročně
školení v poskytování první pomoci.
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5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního
věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou
děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a
porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální
závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování –
více Preventivní program mateřské školy). Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého
životního stylu.
Součástí každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení
pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci. Povinností učitelky je
předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí. V případě
neřešení těchto problémů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je nežádoucím
jevem.

VIII. Zacházení s majetkem mateřské školy
1.Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují zaměstnanci školy, aby děti
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a
nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Věnujeme pozornost dodržování společně
dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým
vybavením mateřské školy.
V případě úmyslného poškození bude záležitost projednána se zákonnými zástupci a
požadována oprava či náhrada.
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2.Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby
nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto
skutečnost neprodleně zaměstnanci mateřské školy.
Kola, koloběžky, kočárky, sáňky, deštníky a další rozměrné předměty osobního vlastnictví
zákonných zástupců se odkládají na vyhrazeném místě k tomu určeném - kola a koloběžky ve
stojanech před budovou MŠ. Za jejich ztrátu nebo poškození mateřská škola neručí.

IX. Zacházení s informacemi a zpracování osobních údajů
Mateřská škola Lány, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje za účelem
vedení dokumentace školy v níže uvedených případech.
1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů, zvláštních
zákonů - školní matrika
- dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků
- dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí
2. Osobní údaje dále škola zpracovávané na základě veřejného zájmu statistické výkaznictví
3. Osobní údaje zpracovává škola na základě informovaného souhlasu
- seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb
- údaje zveřejňované školou na webu školy, tisk, propagační materiály
- kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte
- citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci dětí v zájmu
zajištění jejich specifických potřeb (zvláštní nároky na stravu, režim, zdraví, rodinná anamnéza,
kulturní zvyklosti…).
4. Informovaný souhlas – zápisní lístek
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové
schránky: ID DS manevz9
emailem na adrese miluse.vaneckova@ms.lany.cz .
poštou na adrese Mateřská škola Lány, ulice Školní 373, 270 61 Lány.
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Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů
a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se
mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu
rovněž
za
účelem
odvolání
souhlasu
se
zpracováním
osobních
údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je pan Ing. Luboš Fleischmann , tel. č. 603 489 888, email:
info @massvatovaclavsko.cz.
Na škole jsou nastaveny vnitřní procesy zacházení s osobními údaji podle vydané Směrnice GDPR .
(1.1. S 2018)

X. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je
v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Účinnost školního řád
Školní řád Mateřské školy Lány pro školní rok 2020/ 2021 nabývá účinnosti k 1. 9. 2020
Ruší se platnost Školního řádu 2019/2020 k 2.9. 2019
2. Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou
formou.
3. Seznámení zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečil prokazatelné seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců
s obsahem tohoto školního řádu. Školní řád bude zveřejněn ve vestibulu MŠ a na WEB
stránkách školy.
Seznámení zákonných zástupců se Školním řádem bude doložen podpisovým archem, který je
založen do organizačního portfolia v každé třídě.
V Lánech dne 1.9.2020
Miluše Vaněčková ř.š.

