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Spisový znak:

Skartační znak: S 10

Změny:

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v
mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
I. 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.
II. Přijímání dětí do mateřské školy
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení
písemné žádosti rodičů, pokud splňují požadavky předškolního vzdělávání i od 2 let. Kritéria
a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice.
1. Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Termín je stanoven na měsíc květen.
2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy.
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. Dítě s povinným předškolním vzděláváním je přijato i bez
povinného očkování.
4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s povinným
předškolním vzděláváním a děti s odkladem povinné školní docházky. Poté mají právo na
pobyt dětí 4leté a 3leté.
5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní
podmínky školy.
6. Rodiče při zápisu obdrží žádost a společně odevzdají přihlášku s vyjádřením lékaře.
Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám řediteli školy. Zákonný
zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno
očkování dle očkovacího kalendáře.
Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy a
to ve správním řízení.
7. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště
pak v období adaptace na nové prostředí.
V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může
ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.
III. Provoz mateřské školy
1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Rodiče jsou povinni si
dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.00 hod. uzamčena.
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2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.00 hodin. Provozní pracovnice
nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin,
výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud
tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
3. Děti s povinnou předškolní docházkou musí mateřskou školu navštěvovat 4 hodiny denně.
4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být
výslovně uveden ve zmocnění k odvádění dítě z mateřské školy (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
rodičů - tiskopis "Pověření" vyzvedněte v ředitelně školy.
5. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.
6. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5-6 týdnů z
důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo
přerušení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
7. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků. Informaci o
přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitel mateřské školy neprodleně po
projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
8. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není známa - neprodleně,
včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky). Rodič musí též předem nahlásit příchod či
odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. Rodiče dětí s povinnou školní
docházkou vyplní omluvný list.
IV. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole
1. 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.
2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační
režim tzn., že se rodiče mohou s učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.
3. Do mateřské školy rodiče přivádějít pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci
či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá
teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň
přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti
kašli, kapky do nosu proti rýmě apod.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o
problémech, které mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned učitelce (neštovice,
žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s
potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.
4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o
daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
5. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte,
v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření(rtg. aj.). Rodiče jsou
vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které
s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a
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vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a
každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu,
organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se
zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na
místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích
konaných mimo školu.
6. 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) ven s dětmi nevychází.
7. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní
zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
8. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, 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 mohou čistit zuby, proto by
měly mít svůj kartáček na zuby, který je potřeba po půl roce vyměnit za nový. Každý pátek
si rodiče odnesou domů pyžamo 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.
V. Úplata za předškolní vzdělávání
1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v
posledním ročníku mateřské školy, neplatí se ani za děti s odkladem povinné školní
docházky (za tyto děti neplatí zák.zástupce úplatu 2 roky).
2. Výši úplaty stanovuje ředitel školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitel školy stanovuje
výši úplaty je zveřejněn v mateřské škole na místě určeném pro informace rodičům a
rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitel školy na daný
školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do
30.června předcházejícího školního roku, dále pak na webových stránkách … V případě
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši
úplaty ředitel školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny
zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do 31. 8.
3. Úplata je splatná podle zákona do 15. dne v měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může
být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí
právní moci rozhodnutí ředitelky školy).
Úplata se platí:
a) hotově proti podpisu v kanceláři vedoucí učitelky ve dny a hodinu k tomu určené (
zpravidla kolem 15.dne v měsíci ), vedoucí stravování , která je výběrem pověřena.
4. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či
snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy. Písemná žádost se podává
řediteli školy předem a musí obsahovat:
- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
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- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt,
-- -podpis žadatele
Osvobozen od úplaty bude rodič, který:
a) pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže
b) pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže
Rodič dokládá potvrzení příslušného odboru státní sociální podpory o oprávnění na snížení
úplaty.
5. V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně
snižuje.
6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v
mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může
být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
VI. Stravování
1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě s rodiči způsob a rozsah
stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v
mateřské škole, stravovalo vždy.
2. Přihlašování a odhlašování dětí je nutné do 7.45 ústně nebo telefonicky na č. 417871044
3. Rodiče uhradí stravu způsobem, jaký si dohodnou při přihlášení dítěte.
4.Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k
ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
VII. Další práva a povinnosti rodičů
1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou
průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační
nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s
ředitelem školy kdykoliv po předchozí domluvě.
2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají
vzdělávání dětí.
3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých
dětí.
4. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která
obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,
zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro
doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i
povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu,
týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do
péče, telefonní kontakt).
5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
6. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit při projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.
8. Pokud bude rodič porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat
provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu),
může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy.
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VIII. Platnost a účinnost
Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1.9.2019
V Kostomlatech pod Milešovkou dne 31.8.2019
Ředitel školy :

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace, IČ:
72745380, se sídlem Světecká 285, Kostomlaty pod Milešovkou

Dodatek ke školnímu řádu o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných.
Podle VYHLÁŠKY č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných.
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování
přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.
Pedagogičtí zaměstnanci se snaží o vytvoření optimálních podmínek, které vedou k rozvoji
osobnosti každého dítěte. Vedou děti k učení, ke komunikaci s ostatními a pomáhají jim,
aby dosáhly co největší samostatnosti. Na základě znalostí a rozvojových možností každého
dítěte poskytujeme včasnou pedagogickou péči, a tím zlepšujeme jejich životní i vzdělávací
šance. Vytváříme podmínky pro pozitivní přijetí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.
Navazujeme úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikujeme a předáváme
potřebné informace. Spolupracujeme s dalšími odborníky a využíváme služeb školských
poradenských zařízení.
Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího
potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Individuální
rozvojové možnosti dětí jsou maximálně podporovány. Veškeré činnosti jsou prováděny tak,
aby všechny děti zažívaly úspěch a radost z toho, co se jim povedlo.
Pedagogičtí zaměstnanci si jsou vědomi, že děti, které mají přiznaná speciální podpůrná
opatření se liší ve svých možnostech a individuálních vzdělávacích potřebách. Proto
maximálně využíváme vzdělávací potenciál těchto dětí s ohledem na jejich individuální
možnosti a schopnosti.
Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých
vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje
mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ
po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných
opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.
Pedagogičtí zaměstnanci volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu
se stanovenými podpůrnými opatřeními. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje
nejen pedagogičtí zaměstnanci, ale i ostatní zaměstnanci, kteří se na péči o dítě a jeho
vzdělávání podílejí.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podpůrná opatření.
Při všech postupech, dbáme na to, aby byly v souladu se zájmem žáka. Podmínky pro
vzdělávání odpovídají individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme princip diferenciace
a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování
obsahu, forem i metod vzdělávání. Realizujeme všechna stanovená podpůrná opatření
při vzdělávání dětí. Samozřejmostí je osvojení specifických dovedností na úrovni, která
odpovídá individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost,
sebeobsluhu a základní hygienické návyky na úrovni odpovídající věku dítěte.
Podpůrná opatření prvního stupně:
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP
zpracovává škola samostatně.
Podpůrná opatření prvního stupně navrhuje, vytváří a upravuje MŠ.

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace, IČ:
72745380, se sídlem Světecká 285, Kostomlaty pod Milešovkou
Úpravy ve vzdělávání navrhují pedagogičtí zaměstnanci, přičemž spolupracují se zákonným
zástupcem dítěte. PLPP má písemnou podobu.
Podpůrná opatření od druhého do pátého stupně:
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. IVP zpracovává
škola na základě doporučení PPP. IVP má písemnou podobu a je s ním obeznámen zákonný
zástupce dítěte a školské poradenské zařízení.
U dětí s vadou řeči doporučení logopedické poradny.
Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Pokroky jsou
zaznamenávány v individuálním hodnocení dítěte a konzultovány se zákonnými zástupci
dítěte.
Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho
individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadaného žáka
se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje
ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské
zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno.
Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně
různých druhů nadání, aby se nadále tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále
se rozvíjet.

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 31.8.2019
Ředitel školy

