
          Č.j.:  MŠKuH 142/2020

Školní řád mateřské školy                          
v Kostelci u Holešova

Mateřská škola v Kostelci u Holešova zajišťuje celodenní výchovně vzdělávací péči pro
děti ve věku od tří do šesti let (výjimečně dětí mladších, resp. starších – s odkladem školní
docházky).
Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy v Kostelci u Holešova probíhá na základě
vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „I malý mnoho může…“.

Charakteristika programu – principy a hodnoty, ke kterým směřujeme:
1. Mateřská škola zaměřená na osobnostní rozvoj.
2. Mateřská škola zaměřená na estetickou, zejména hudební výchovu, a na poznávání a

udržování lidových tradic.
3. Mateřská škola s prvky programu „Začít spolu“.
4. Mateřská škola zaměřená na výchovu dětí ke vztahu a péči o životní prostředí.
5. Mateřská škola se zaměřením na logopedickou péči.

Rodiče  dětí  jsou s principy  výchovně  vzdělávací  práce  a  programem mateřské školy
seznámeni při zápisu do MŠ i při schůzce rodičů na začátku školního roku a je jim
kdykoli k dispozici k nahlédnutí (na webu MŠ, listinná kopie trvale umístěná v šatně).

Přijímání dětí do mateřské školy:
· termín zápisu do MŠ stanoví ředitelka školy na základě ustanovení §34, odst,2, zákona

č.561/2004 Sb.(školský zákon) vždy v období  od 2.do 16.května;  o termínu zápisu je
veřejnost informována prostřednictvím plakátů na úřední desce MŠ i obce, na webových
stránkách  MŠ a  na  obvyklých  veřejných  místech  v obci,  a  současně  také  vyhlášením
v místním rozhlase

· rodiče (zákonní zástupci) předají k rukám ředitelky MŠ písemnou žádost o přijetí svého
dítěte  k předškolnímu  vzdělávání  v mateřské  škole  Kostelec  u  Holešova  opatřenou
lékařským potvrzením o  očkování  dítěte;  při  podání  žádosti  je  rodičům přiděleno  její
registrační číslo 

· o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ve správním řízení  
· o přijetí dítěte do MŠ informuje ředitelka zveřejněním seznamu příslušných registračních

čísel na volně přístupném místě (vstupní dveře do MŠ) a na webových stránkách školy,
kde je seznam umístěn po dobu 15 dnů

· rozhodnutí  o  nepřijetí  dítěte  do  MŠ zasílá  ředitelka  do  třiceti  dnů  písemnou  formou
zákonnému zástupci dítěte, a to listovní zásilkou „do vlastních rukou“

· kritéria pro přijímání dětí (řazeno podle přednosti při vyřizování žádostí): 
1. děti pětileté (rok před zahájením školní docházky)–přednostní přijetí dané zákonem
2. dětí s trvalým bydlištěm v Kostelci u Holešova a v místní části Karlovice,  které

dosáhnou věku 4 let k 31.8. školního roku, ve kterém zahájí předškolní vzdělávání -
      přednostní přijetí dané zákonem
3. děti, které dosáhnou věku 3 let k 31.8. školního roku, ve kterém zahájí předškolní

vzdělávání- přednostní přijetí dané zákonem
4. děti  s přiznanými  podpůrnými  opatřeními  starší  3  let,  které  doporučilo  školské

poradenské zařízení (PPP, SPC)
· do mateřské školy se přijímají zpravidla děti  od tří let,  v případě, že není kapacita MŠ

naplněna,  i  děti  mladší,  které  dosáhnou věku 2 a  půl  roku do 31.8.  stávajícího  roku;
podmínkou je především dodržování osobní hygieny, dále pak určitý stupeň samostatnosti
při jídle a oblékání nebo zvládnutí odloučení od rodiny

· v  rozhodnutí  o  přijetí  může  ředitelka  školy  stanovit  adaptační  dobu  (maximálně  tří
měsíců),  aby  bylo  možno  posoudit,  do  jaké  míry  bude  dítě  schopno  přizpůsobit  se
podmínkám mateřské školy



· o přijetí dítěte s přiznaným 2. – 5. stupněm podpůrných opatření rozhoduje ředitelka MŠ
na základě  žádosti  zástupce  dítěte  a  vyjádření  speciálního  pedagogického centra  nebo
pedagogicko psychologické poradny

Povinné předškolní vzdělávání: podle § 34a) zákona 561/2004 Sb. je od 1.9.2017 předškolní
vzdělávání dětí, které dosáhnou věku 6 let nejpozději k 31.8. následujícího kalendářního roku
(poslední rok před zahájením školní docházky) povinné.  
Uvolňování  dětí ze  vzdělávání  probíhá  formou  oznámení  jeho  nepřítomnosti  zákonným
zástupcem s uvedením důvodu nepřítomnosti dítěte (ústní nebo písemnou formou). Ředitelka
MŠ  je  oprávněna  požadovat  doložení  nepřítomnosti  dítěte,  zákonný  zástupce  je  povinen
doložit důvody nepřítomnosti, a to nejpozději do 3 dnů od přijetí výzvy.
Formy povinného vzdělávání:

1. pravidelná denní  docházka  v rozsahu  4  nepřetržitých  hodin  denně;  ředitelka  MŠ
stanoví tuto dobu v návaznosti na denní režim MŠ na období od 7.30 do 11.30 hodin. 

2. individuální  vzdělávání  – na základě žádosti  zákonného zástupce podané do konce
měsíce května; povinností rodičů je dostavit se poslední týden v listopadu s dítětem
do MŠ k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
vzdělávání  dítěte  a  případnému  doporučení  k  dalšímu  postupu  vzdělávání;  pokud
zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí
ředitelka MŠ individuální vzdělávání

Provozní podmínky
· provoz mateřské školy je zajištěn denně od 6.30 do 16.00 hodin
· děti přicházejí do MŠ zpravidla  od 6.30 do 8.15 hodin z důvodu uspořádání činností ve

třídě, po předchozí dohodě lze výjimečně přivést dítě do MŠ kdykoli během dne (kromě
doby  od  9.40  do  11.30  hodin,  kdy  jsou  děti  na  pobytu  venku),  dítě  však  musí  být
nahlášeno na stravování

· rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ
· za bezpečnost  dětí  v MŠ odpovídají  pedagogické  pracovnice  od doby převzetí  dětí  od

jejich rodiče do jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě
· rodiče mohou vyzvedáváním dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u ředitelky

MŠ), bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho rodiči;
pokud  bude  pověření  trvalého  charakteru,  bude  tato  skutečnost  zaznamenána  do
evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou

· vchod do budovy MŠ je opatřen bezpečnostním uzamykáním - dveřní stanicí s kamerou;
po stisknutí  tlačítka pracovnice mateřské školy identifikuje rodiče nebo návštěvníka na
displeji videotelefonu a teprve pak jej vpustí dovnitř

· po dobu oběda (do 12.00 hodin) se mateřská škola neotvírá  – provozní pracovnice ve
výdejně stravy dětem vydává obědy a obě učitelky pomáhají dětem se stolováním

· odhlašování  stravy musí být prováděno  den předem, a to do 10.00 hodin v MŠ;  při
onemocnění  dítěte  si  mohou rodiče vyzvednout  stravu v MŠ v první  den nemoci,  a to
v době  od 10.45 do 11.30 hodin nebo pak až po 12.00 hodině, v době oběda nikdo
nesmí vstupovat do jídelny ani výdejny stravy; v dalších dnech nepřítomnosti lze stravu
zakoupit pouze za plnou cenu (školní stravování je dotováno státem a dotovaná strava se
týká pouze dětí přítomných daný den v MŠ!)

· Provoz MŠ bývá v měsíci  červenci a srpnu zpravidla přerušen, pokud není k docházce
přihlášeno alespoň 8 dětí. Také provoz o jarních a dalších školních prázdninách je závislý
na počtu přihlášených dětí  – minimální  počet  dětí  pro zachování  provozu je  8 denně
docházejících dětí. Omezení nebo přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin oznámí
ředitelka dva měsíce předem; na žádost rodičů projedná ředitelka s ředitelkami okolních
MŠ možnost umístit jejich dítě na určitou část prázdnin v jejich mateřské škole, pokud je
v ní provoz zachován (§3, vyhlášky o mateřských školách ve znění vyhl.č.43/2006 Sb., a
§34, odst.11 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).



Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy
· na začátku školního roku jsou všechny děti poučeny o zacházení s hračkami, pomůckami 
      a vybavením interiéru MŠ i zahrady; společně si vytváříme pravidla chování v mateřské 
      škole, která zahrnují i zásady zacházení s majetkem MŠ
· rodiče a návštěvníci MŠ jsou povinni při akcích školy respektovat zásady bezpečnosti a  
      ochrany zdraví a majetku MŠ a řídit se pokyny ředitelky mateřské školy
· rodiče a návštěvníci MŠ jsou povinni při vstupu do vnitřních prostor MŠ (kromě šatny) 
      používat návleky nebo ochranné gumové nazouváky; před vstupem do třídy a herny je  
      nutno zouvat i gumáky, neboť zanechávají na podlaze tmavé šmouhy – vstup je možný  
      pouze s návleky na obuv nebo naboso 

Péče o zdraví a bezpečnost, práva dětí
· na začátku  školního  roku a  pak  opakovaně  pravidelně  během roku jsou všechny  děti

poučeny  o  pravidlech  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  pobytu  v mateřské  škole,  na
zahradě, při pobytech venku nebo na výletech

· k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo prostory MŠ a zahrady (pobyt venku, výlety
apod.) stanoví ředitelka MŠ počet učitelek MŠ tak, aby na jednu učitelku mateřské školy
připadlo  nejvýše  20  dětí  z běžné  třídy  nebo  12  dětí  ve  třídě,  kde  je  zařazeno  dítě
s přiznaným podpůrným opatřením 2. – 5.stupně

· mateřská  škola  zajišťuje  pro  výchovně  vzdělávací  práci  takové  psychohygienické  a
psychosociální podmínky, aby byl všem dětem umožněn zdravý psychický i fyzický vývoj

· mateřská škola a její zaměstnanci zajišťují ochranu dětí před sociálně patologickými jevy,
vedou  děti  ke  zdravému  životnímu  stylu  a  k předcházení  vzniku  životu  a  zdraví
nebezpečných návyků; 

· v prostorách mateřské školy,  školní zahrady a blízkého okolí  (schodiště  před vstupem,
vjezd, parkoviště před budovou) platí přísný a bezvýhradný zákaz kouření;

· mateřská škola a její zaměstnanci zabezpečují ochranu dětí před projevy diskriminace a
vedou je k odmítání projevů nepřátelství a násilí;

· všechny  děti  v mateřské  škole  mají  stejná  práva  a  je  jim  umožněn  stejný  přístup  ke
vzdělávání s ohledem na jejich věk, možnosti a momentální schopnosti

· všechny děti mají právo na individuální výchovný a vzdělávací přístup
· při nástupu do MŠ má každé dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim,

rodiče se mohou s ředitelkou předem dohodnout na nejvhodnějším postupu
Podrobně  upravují  oblast  péče  o  zdraví  a  bezpečnost  dětí  Pokyny  ředitelky  MŠ
k zajištění BOZ, které jsou přílohou tohoto školního řádu.

Práva a povinnosti rodičů.
Rodiče mají právo být pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje, o prospívání svého
dítěte,  o jeho individuálních pokrocích v rozvoji  i  učení.  Mají  možnost podílet  se na dění
v mateřské škole, účastnit se různých činností, navrhovat společné akce i zajímavé činnosti
pro děti a vstupovat do her svých dětí. Mateřská škola má svůj denní rozvrh činností, který
je ale natolik  flexibilní,  aby mohl reagovat  na momentální  potřeby dětí  i  aktuální  změny.
V průběhu celého školního roku je vystaven na nástěnce pro rodiče v šatně a na webu MŠ.
Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ,  při řešení vzniklých
problémů. Tato svá práva mohou uplatnit na schůzkách rodičů a také denně při konzultaci
s ředitelkou mateřské školy, kterou si mohou kdykoli vyžádat. 
Práva dětí  a  jejich  zákonných zástupců v oblasti  ochrany osobních údajů ve  smyslu
nařízení  EU  č.2016/679  ze  dne  27.4.2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se
zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  (GDPR)  jsou  podrobně
rozepsány  ve  směrnici  MŠ,  která  je  trvale  vystavena  na  úřední  desce  v jídelně  MŠ a  na
webových stránkách školy.



Zástupce dítěte je  povinen  oznámit  mateřské  škole předem známou nepřítomnost  dítěte;
není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně, jakmile situace nastane
Rodiče dětí  mají  povinnost předložit  před nástupem svého dítěte  do MŠ  doklad o jeho
řádném  očkování  (§50  zákona  258/2000  Sb.),  hlásit  výskyt  infekčního  onemocnění
v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění se do MŠ přijme
dítě  s potvrzením od lékaře,  které  zaručuje  jeho  plné  zdraví. Mateřskou školu  by měly
navštěvovat pouze děti zcela zdravé (v zájmu zachování zdraví ostatních dětí).
Rodiče jsou povinni  ohlásit ředitelce MŠ ihned všechny změny v osobních datech dítěte,
změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny apod.

Oznámení, stížnosti a podněty k práci mateřské školy mohou rodiče podat u ředitelky MŠ,
která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům. 

Úplata za předškolní vzdělávání. 
Výši  úplaty  za  předškolní  vzdělávání  stanovila  ředitelka  MŠ  na  základě  §123  zákona
č.561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §6, na
částku  300,-Kč  měsíčně. Úplata  je  splatná  vždy  do  15.dne  v aktuálním  měsíci,  a  to
v hotovosti oproti pokladnímu dokladu vystavenému některou z učitelek nebo bezhotovostně
bankovním  převodem  na  účet  MŠ.  Rozhodnutí  o  stanovení  výše  úplaty  za  předškolní
vzdělávání i vnitřní směrnice MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání jsou trvale vystaveny na
nástěnce pro rodiče a na webových stránkách mateřské školy.

Platba stravného
Stravování dětí v MŠ Kostelec u Holešova zajišťuje od školního roku 2015/2016 společnost
SCOLAREST –  zařízení  školního  stravování,  spol.  s  r.o.,  která  provozuje  školní  jídelnu
v budově ZŠ Kostelec u Holešova. Nejpozději 1.9.2020 (resp. v den nástupu dítěte do MŠ) je
třeba,  aby  rodiče  podali  přihlášku  ke  stravování,  a  to  přímo  ve  školní  jídelně.
Po vyplnění a podání přihlášky ke stravování dostanou rodiče od vedoucí stravování svůj
účet,  na  který  převedou  nebo  vloží  finanční  prostředky,  ze  kterých  bude  školní  jídelna
postupně odčerpávat stravné podle množství odebraných jídel. Rodiče mohou doplňovat tento
kredit pravidelně po menších částkách nebo vložit najednou vyšší obnos – záleží to v podstatě
na jejich uvážení nebo možnostech; pokud by hrozil nedostatek finančních prostředků, budou
rodiče včas informováni a vyzváni k navýšení částky na účtu.

Tento aktualizovaný školní řád nabývá platnosti dne 1.9.2020 a nahrazuje dosavadní ŠŘ
ze dne 28.8.2019, č.j.: 95/2019.

V Kostelci u Holešova dne 27.8.2020                                                         

                                                                                      ředitelka mateřské školy


	V Kostelci u Holešova dne 27.8.2020

