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Školní řád MŠ - SPC 
Č.j.: ŠSDK-S-24/2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 

Spisový znak: A4 Skartační znak / lhůta: A/5 

Změny:   Platnost: na dobu neurčitou  

Zpracovala: Bc. Dana Danči, zástupce ředitele    
Schválil: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy 

 

 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění, vydávám 

po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento řád školy. 
 
 
1. Poslání a úkoly mateřské školy 

● V úzké spolupráci s rodinou zajišťuje všestrannou péči o děti 
předškolního věku v návaznosti. 
● Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a  
vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní   
rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady 
jeho pozdějšího vzdělávání. 
 

2. Řízení a organizace školy 
● MŠ speciální je součástí MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov. 
● MŠ speciální má jedno oddělení. 
● Předškolní vzdělávání v mateřské škole má 3 ročníky.  
● Mateřskou školu a základní školu Slezské diakonie řídí ředitel, který je 
         zároveň statutárním orgánem a zástupce ředitele Bc. Dana Danči. 
● Vedoucí učitelkou MŠ je Bc. Dana Danči 
● Ostatní zaměstnanci MŠ jsou podřízeni vedoucí učitelce MŠ. 

 
3. Provoz mateřské školy 

● Provozní doba zařízení je od 7:30 do 15:00. 
● Z bezpečnostních důvodů se budovy uzavírají. 
● Provoz mateřské školy bývá přerušen v období hlavních školních  

prázdnin v červenci a srpnu. Náhradní mateřskou školu po dobu uzavření naší 
mateřské školy si zajišťují zákonní zástupci zcela samostatně. 

● Provoz mateřské školy může být také přerušen v případě krizové situace, kdy není 
možné zajistit vzdělávání dětí za standardních podmínek. V tomto případě 
upozorní ředitel rodiče na vzniklou situaci ihned po jejím zjištění. 

● Ve všech prostorách mateřské školy – vnitřních i venkovních, platí zákaz kouření a 
zákaz vstupu se zvířaty mimo předem domluvené výukové potřeby. 
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4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
● Děti k předškolnímu vzdělávání, na základě žádosti zákonných 
 zástupců, přijímá ředitel mateřské školy, a to obvykle k 1. září. 
● K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 let,  
 výjimečně i mladší. 
● Po dodání všech požadovaných dokumentů vydává ředitel 
 školy rozhodnutí o přijetí případně o nepřijetí  
 k předškolnímu vzdělávání. 
 

5. Ukončení předškolního vzdělávání 
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud: 
● se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po  
 dobu delší než 2 týdny (zákon č.561/2004 Sb., §35, písm.a) 
● zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské 

školy (zákon č.561/2004 Sb., §35, písm.b)  
● ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo poradenské 

zařízení (zákon č.561/2004 Sb., §35, písm. c) 
● zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní 

stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady (zákon 
č.561/2004 Sb., §35, písm. d)  

 
6. Povinnosti zákonných zástupců 

● Zajistit pravidelnou docházku svého dítěte.  
● Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované 

nepřítomnosti, nahlásit tuto skutečnost co nejdříve, nejpozději však do dvou 
dnů. 

● Do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě a osobně a průkazně jej předávat 
učitelce.  

● Nahlásit změny zdravotního stavu dítěte, zejména infekční onemocnění dítěte 
nebo i v rodině.  

● Po ukončení léčby při průjmovém nebo jiném infekčním onemocnění doložit 
zprávu od dětského lékaře že je dítě již zdrávo. 

● Pokud dítě odvádí z mateřské školy jiná osoba nebo sourozenec dítěte, musí 
písemně potvrdit tuto skutečnost vždy předem záznamem v deníčku dítěte, 
případně vybavit pověřenou osobu písemnou plnou mocí.  

● Pro potřeby školní matriky nahlásit každou změnu v důležitých osobních datech 
dítěte a rodiny (změna adresy, zdravotního stavu, zákonného zástupce…). 

● Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 
a to na písemné nebo telefonické vyzvání ředitele školy. 

● Vybavit dítě oblečením pro pobyt ve třídě, náhradním oblečením, oblečením na 
pobyt venku, domácí obuví, pyžamem, gumovým neprodyšným obutím do 
deště, pláštěnkou. Všechny osobní věci dítěte je potřeba ve vlastním zájmu 
označit jménem. 

● Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ 
žvýkačky, cukrovinky, mobilní telefony, cenné nebo nebezpečné předměty a 
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jakékoliv finanční částky, protože za tyto předměty uvedené výše nepřebírá 
škola zodpovědnost. 

● Přihlásit dítě ke stravování, platit stravné ve stanovenou dobu a samostatně si 
provádět odhlašování obědů – dle podmínek stanovených dodavatelem stravy.  

● Hradit úplatu za vzdělávání v souladu s pravidly placení školného v MŠ a ZŠ 
Slezské diakonie, SPC 54, 794 01 Krnov. 

● Svým jednáním žádným způsobem nenarušovat provoz mateřské školy a při 
pobytu v mateřské škole se chovat v souladu s dobrými mravy. 

● Ve chvíli, kdy se u žáka objeví pedikulóza = zavšivení (výskyt vší, hnid nebo i v 
případě podezření výskytu hnid a vší), učitel neprodleně uvědomí rodiče žáka a 
o výskytu vší ve škole informuje (neadresně) také rodiče ostatních žáků. Rodič 
je povinen sjednat okamžitou nápravu. V případě, že k okamžitému odstranění 
hnid a vší nedojde, bude žák vyloučen z výuky. Absence z tohoto důvodu je 
možná na 1 den (maximálně na 2 dny). Při opakovaném výskytu vší nebo hnid u 
žáka, kdy rodič nebere na upozornění zřetel, oznámí škola danou situaci na 
příslušný orgán sociální péče 

 
 

7. Práva zákonných zástupců 
Jsem zákonným zástupcem svého dítěte, a proto mám právo: 
● Abych byl na mou žádost informován o průběhu a výsledcích  
     vzdělávání svého dítěte. 
● Abych si mohl vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým  
     pracovníkem mateřské školy a mohl s ním prodiskutovat       
     problémy týkající se mého dítěte. 
● Abych se mohl domluvit na společném postupu při výchově a  
 vzdělávání svého dítěte. 
● Abych se mohl podílet na tvorbě a úpravách programu mateřské školy a mohl 

vyslovit své připomínky a návrhy. 
● Abych se mohl aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se  
 různých programů. 
● Abych mohl před vstupem mého dítěte do MŠ využít  

individuální adaptační režim, připomínkovat postupy v tomto režimu. 
● Abych mohl podat oprávněnou stížnost a měl možnost ji projednat s 

pedagogickými pracovníky v MŠ a ředitelem školy.                
 

8. Práva dítěte 
● Na kvalitní výchovně vzdělávací služby. 
● Volit si činnost, která mu vyhovuje.  
● V případě potřeby kdykoliv odpočívat. 
● Svobodně se vyjadřovat ke všem záležitostem, které se ho  
 dotýkají. 
● Má právo na uspokojování svých základních životních potřeb.  
● Má právo na ochranu před použitím jakéhokoliv násilí a ohrožení. 
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9. Chování dětí v MŠ a jiných činnostech pořádaných školou  
● Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či 

jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo.  
● Ztrátu osobních věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě  
 neprodleně své učitelce. 
● Zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo provozní 

dobu školy dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ. 
● Veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě obětí nebo 

svědkem, nahlásit neprodleně své učitelce. 
● Všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozili zdraví své ani 

jiných dětí či jiných osob. Jsou poučeni před každou akcí mimo budovu mateřské 
školy. Pedagogický pracovník vede zápisy o tomto poučení v třídní dokumentaci. 
Na začátku každého školního roku je provedeno poučení o chování ve všech 
prostorách mateřské školy. 

• Do rehabilitací odcházejí žáci organizovaně za doprovodu vyučujícího,  
pověřeného  pracovníka školy nebo na pověřeného pracovníka střediska 
Benjamín. 

          
                                 

 
 
10. Závěrečná  ustanovení 
1. Směrnice nabývá platnosti dne 15. 8. 2016. 
2. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016. 
3. Touto směrnicí se ruší směrnice č.j. S-6/11 ze dne 1.9.2011. 
4. Směrnice se vydává na dobu neurčitou. 
5. Projednáno s odborovou organizací dne 24. 8. 2016. 
 
V Krnově dne 15. 8. 2016     
                                                                                                   Ing. Radovan Vladík, Ph.D. 
                                                       ředitel školy 
 

 
 
    


