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Povinnosti rodičů dětí docházejících
do naší mateřské školy

(ochrana zdraví a bezpečnosti dětí i zaměstnanců MŠ)

 Rodiče nebo jimi pověření zástupci jsou povinni denně osobně 
předat dítě učitelce ve třídě.                                                            
Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky od převzetí od zákonného 
zástupce nebo jiné rodiči pověřené osoby do doby jeho předání, a to 
opět pouze zákonnému zástupci dítěte nebo jím písemně pověřené 
osobě. (Osoby pověřené k odvádění dětí z MŠ jsou uvedeny na 
evidenčním listu dítěte, který podepsali oba rodiče, a který je součástí 
spisu dítěte.)

 Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte v MŠ osobně, elektronickou 
poštou nebo telefonicky.                                                             
Pokud dítě bez omluvy nedochází do mateřské školy déle než dva 
týdny, může ředitelka MŠ ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po 
písemném předchozím upozornění zástupce dítěte.

 Rodiče uvedou v případě nemoci důvod nepřítomnosti dítěte v MŠ.
Rodiče informují učitelky o zdravotním stavu dítěte, popř. ostatních 
specifických potřebách či zvláštnostech dítěte a změnách, které se 
mohou podílet na změnách chování a nálady dítěte.                               

         Učitelky jsou povinné chránit důvěrné informace i údaje o dítěti!

 Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění       
v rodině (včetně výskytu parazitů, vší atd.) a údaje  o zdravotním 
stavu dítěte. Návrat do kolektivu po prodělané infekční chorobě je 
možný na základě potvrzení lékaře o bezinfekčnosti.
Tato povinnost rodičů je obsažena ve školním řádu mateřské školy.



 S ohledem na současnou hygienicko-epidemiologickou 
situaci jsou rodiče povinni sledovat výskyt respiračních onemocnění a 
dalších příznaků covid-19 nejen u dětí, ale i v celé rodině,  neprodleně 
zajistit lékařské vyšetření dítěte (člena rodiny) a informovat 
ředitelku mateřské školy.

 Rodiče zodpovídají za to, že do mateřské školy vodí dítě 
zdravé!

         Podle § 858 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, „Rodičovská 
          odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči   
          o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 
          rozumový a mravní vývoj“. Rodiče sledují tedy i aktuální zdravotní stav 
          dítěte a nepřivádí do mateřské školy dítě nemocné nebo nedoléčené!!! 
         Mateřská škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
         ostatních dětí po dobu jejich pobytu v MŠ.

 Rodiče dodržují školní řád mateřské školy a řídí se společnými 
pravidly vytvořenými s cílem zdravého a nekonfliktního fungování 
mateřské školy ke spokojenosti všech zúčastněných.

 Rodiče spolupracují s mateřskou školou ve smyslu pravidelného 
sledování všech pokynů a informací týkajících se provozu i akcí 
mateřské školy. 
Tyto informace jsou vždy s dostatečným předstihem vyvěšeny na 
informační tabuli v šatně a na webu MŠ.

 Odpoledních akce pro děti a rodiče jsou plánovány jako společné, 
děti na nich nemohou být samy. Právem rodičů (prarodičů) je zvolit
si účast či neúčast – ale vždy společně se svým dítětem!
Cílem kolektivu naší mateřské školy je kompletně doplňovat rodinnou 
výchovu a zajišťovat nejen hlídání dětí po dobu zaměstnání rodičů, ale 
především kvalitní předškolní vzdělávání a rozvoj dětí v nejrůznějších 
oblastech. Dětem je denně nabízen bohatý vzdělávací program a také 
řada společných aktivit pro děti a jejich rodiny.

 Rodiče jsou povinni dodržovat provozní dobu mateřské školy ve 
smyslu včasného vyzvedávání dítěte z mateřské školy. Mateřská 
škola se uzavírá denně v 16.00 hodin.

V Kostelci u Holešova 31.8.2020                               

                                                                                    ředitelka mateřské školy




