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1) Úvodní ustanovení  
Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro rodiče  
(zákonné zástupce) dětí, děti a zaměstnance mateřské školy.  
Školní řád je zpracován v souladu se zdola uvedenými právními dokumenty,  
které souvisejí s veškerými procesy školy.  
 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
 
a jiném vzdělávání  
 
Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání  
 
Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
 
Vyhláška 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  
 
2) Základní údaje o mateřské škole  
Název: Mateřská škola Děvčátka Momo 
Zřizovatel: Momo Chrudim, o.p.s. 
Sídlo: Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany 
IČO:  71 341 145 
skolka@devcatkomomo.cz 
www.devcatkomomo.cz 
Ředitelka: Mgr. Karolína Lomičková 
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Mateřská škola má celodenní provoz pro děti předškolního věku. Děti jsou umístěny 
v jedné heterogenní třídě o kapacitě 20 dětí.  
 
 V mateřské škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj  
osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém  
a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních  
životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní  
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  
 
 3) Zásady, úkoly a cíle vzdělávání v naší mateřské škole  
Vzdělávání je založeno na zásadách dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:  
 
- rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného členského státu EU bez jakékoliv 
diskriminace z důvodu rasy, barvy, pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, 
etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního nebo jiného postavení 
občana  
 
- zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové 
snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků ve vzdělávání, svobodného šíření 
poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s 
obecnými cíli vzdělávání  
 
Úkoly předškolního vzdělávání  
 
Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 
pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k 
jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další 
životní i vzdělávací cestu. Důležitým úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, 
podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat 
mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit 
dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností 
uznávané. Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro 
pokračování ve vzdělávání.  
Snažíme se maximálně přizpůsobovat vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a 
emociálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbáme, aby tato vývojová specifika byla 
při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Neustále vylepšujeme vzdělávací prostředí, 
aby bylo pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, prostředí, v němž se 
děti můžou cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost 
projevovat se, bavit  a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.  
 
4) Zápis a přijímání dětí do mateřské školy  
Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a vzdělávání ukončuje ředitelka mateřské  
školy.  
Mateřská škola přijímá děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.  
Nástup dítěte je od 1. září téhož kalendářního roku, kdy probíhá zápis. Dítě může  
být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.  
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Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok se koná v rozmezí mezi únorem a 
dubnem předchozího školního roku. Přesný termín zápisu určí zřizovatel, mateřská škola 
informuje o připravovaném zápisu nejdéle jeden měsíc před jeho uskutečněním 
vyvěšením plakátu na viditelné místo. Po tuto dobu vydává zájemcům o zapsání dětí 
formulář Přihlášky k zápisu a informační materiál se stručnou koncepcí mateřské školy a 
podstatnými údaji o fungování tohoto zařízení. 
Zápis probíhá po dva dny vždy odpoledne. Pro zápis je vyčleněn volný prostor, aby mohli 
rodiče vést klidný rozhovor s přítomnými pedagogy, pokud si budou chtít ještě doplnit 
potřebné informace týkající se fungování a způsobu práce s dětmi v této mateřské škole.  
Při zápisu je přítomna vždy ředitelka školy a nejméně jedna z učitelek. 
Při přijímání dětí do Mateřské školy Děvčátka Momo jsou přednostně přijímáni 
sourozenci již docházejících dětí. 
Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do Mateřské školy Děvčátka Momo je 
1 měsíc od zápisu. Po uplynutí této lhůty jsou rodiče s výsledkem písemně seznámeni. Na 
rozhodování se podílejí všichni členové kolegia učitelů mateřské školy, rozhodnutí je 
učiněno shodou všech zúčastněných. 
5. Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím Mateřské školy Děvčátka 
Momo u zřizovatele Momo Chrudim, o.p.s. 
 
5) Nástup a docházka dětí do mateřské školy  
Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem  
dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech.  
 
Ředitelka školy může určit zkušební dobu k ověření schopnosti dítěte  
přizpůsobit se podmínkám v MŠ (§ 34 odst. 3 zákon č. 561/2004 Sb.), nejdéle  
však na dobu tří měsíců.  
 
Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají nejpozději v den nástupu  
do MŠ ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, o kterém rozhodl 
příslušný ředitel/ka základní školy. 
 
Rodiče odevzdají řádně vyplněný EVIDENČNÍ LIST. Veškeré údaje budou  
pravdivě vyplněné. Dojde-li v průběhu docházky do MŠ ke změnám, jsou rodiče  
povinni neprodleně tyto změny nahlásit ředitelce nebo třídním učitelkám.  
 
Při nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou rodiče informováni o výši,  
způsobu a termínech platby za stravné, úplatu za vzdělávání a to na informativní  
schůzce, dále formou oznámení na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách  
MŠ. Rodiče vyplní podepíší smlouvu o poskytování služeb předškolní výchovy a 
stravování, ve kterém si zvolí způsob platby. Platba stravného i školného se provádí  
bezhotovostním převodem z bankovního účtu. Platí se na měsíc dopředu, odečítají se 
obědy z předchozího měsíce.  
 
Docházka do MŠ - rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 8.15 
hodin. Je však možný i pozdější příchod, který si rodiče předem individuálně dohodnou s 
učitelkami ve třídě.  
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Omlouvání dětí - rodiče omlouvají dítě z předškolního vzdělávání telefonicky, e-mailem, 
nebo osobně. V den nepřítomnosti je nutné omluvit dítě nejpozději do 8.00 hodin 
telefonicky nebo SMS zprávou na tel. školky. 
 
Do MŠ docházejí děti v dobrém zdravotním stavu (jsou-li nemocné, přeruší  
docházku, aby neohrožovaly zdraví ostatních dětí). Rodiče nahlásí mateřské  
škole výskyt infekčního onemocnění u svého dítěte.  
 
Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený  
adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami i ředitelkou školy dohodnout  
na vhodném postupu.  
  
6) Péče o zdraví a bezpečnost dětí  
- Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání vykonává právnická osoba  vykonávající 
činnost v MŠ dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od 
zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický 
pracovník předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.  
- V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání jsou pedagogické pracovnice pověřeny 
předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám  jmenovaným v dokumentu „Evidenční 
list“ a „Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání, které vyplní zákonní zástupci 
dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným 
zástupcům.  
- Do MŠ jsou přijímány děti zdravé. Při jakékoliv změně ve zdravotním stavu dítěte jsou 
rodiče povinni informovat učitelku. Učitelka může rozhodnout,  zda bude dítě přijato do 
kolektivu nebo ne.  
- Pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, bude tato skutečnost oznámena rodičům. Ti 
jsou povinni dítě z MŠ neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a 
dospělé v MŠ.  
- Stane - li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a 
neprodleně oznámit úraz rodičům. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje tak, jak 
ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb., při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. 
Postup v těchto případech upravuje vnitřní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví a 
zaměstnanců a dle traumatologického plánu. Školním úrazem není úraz, který se dětem 
stane na cestě do školy a zpět.  
- V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy, akce a je 
tedy dobrovolná a účast na ní je za přítomnosti rodičů či jiného zákonného zástupce, pak 
za dítě i plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno 
rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. 
Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, 
dítě již není v mateřské škole a škola tedy již nenese odpovědnost za případný úraz z 
pohledu vyhl. č.64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů).  
V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro 
zajištění bezpečnosti.  
- Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ i při pobytu 
venku. Pro pobyt v MŠ doporučujeme pevnou obuv a bačkory, ne pantofle, náhradní 
oblečení včetně spodního prádla. Oblečení by mělo být pohodlné, řádně označené. Další 
potřebné oblečení po dohodě s třídními učitelkami.  
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- Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do MŠ.  
- Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ - učitelky nesmí dětem podávat léky (na 
základě lékařské zprávy se postupuje individuálně např. u alergiků).  
- Jakékoliv změny týkající se dítěte je rodič povinen ihned hlásit třídní učitelce (změna 
bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, změna jména, zdravotní stav apod.)  
- Pravidla třídy jsou stanovena tak, aby nedocházelo k projevům diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí a učitelka společně s dětmi dodržování pravidel kontroluje.  
- V celém objektu MŠ je zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, aplikace drog a 
léků.  
- V třídních programech je zpracována metodika prevence rizikového chování.  
- Učitelky vhodnou formou upozorňují děti na bezpečné chování.  
- V pravidelných termínech probíhají kontroly prostor, nářadí a načiní v MŠ, včetně školní 
zahrady, aby byla zajištěna ochrana zdraví dětí a prevence úrazů.  
  
7) Ukončení docházky do mateřské školy  
Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím 
písemném upozornění rodiče (dle § 35, odst. 3, školský zákon č.561/2004 Sb.) jestliže:  
- se dítě bez omluvy nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání  
po dobu delší než 2 týdny  
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy  
- v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na zkušební dobu přijato (zkušební doba je 
vymezena na dobu nejdéle 3 měsíců)  
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve 
stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady  
 
 
8) Uzavření mateřské školy  
Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci nebo srpnu. Rozsah  přerušení po 
dohodě se zřizovatelem oznámí ředitelka rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením 
školy.  
 
Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 
přerušit i v jiném období než stanoveném v odst. 1. Za závažné důvody se považují 
organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního 
vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na 
přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu 
rozhodne.  
 
9) Úplata za služby 
Úplata za poskytování předškolní výchovy je stanovena smlouvou o poskytování 
předškolní výchovy mezi zákonnými zástupci a školou.  
 
10) Stravování  
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným  
zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Podle vyhlášky  
o předškolním vzdělávání se dítě, které je přítomno v době podávání jídla,  
stravuje vždy.  
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11) Provoz a organizace mateřské školy  
Organizace školy je dle potřeb upravována během školního roku.  
 
Provozní doba v MŠ je od 7:00 do 17:00 hodin.  
 
Děti mají být ve škole do 8,15, aby mohl den proběhnout tak, jak má a nebyl narušován 
příchody dětí. Pokud chtějí rodiče přivést dítě do MŠ později, mohou tak učinit jen po 
předchozí osobní nebo telefonické domluvě s třídní učitelkou.  
Po obědě si rodiče děti mohou vyzvednout od 12:45 do 13.00 hodin. A poté od 14:45 do 
17:00. Rodiče mají možnost, po předběžné dohodě s učitelkami, kdykoliv během dne dítě 
vyzvednout, a to s ohledem na organizaci dne, aby tím nebyl narušen pobyt a činnosti 
ostatním dětem v MŠ.  
 
Režim dne v MŠ je uvolněný a vychází z potřeb dětí. Vytváříme program zaměřený na 
dítě tak, aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal úrovni věku dítěte, jeho 
individuálním potřebám a zájmům.  
 
12) Práva a povinnosti rodičů  
 
Práva rodičů:  
- kdykoli přivést nebo vyzvednout své dítě z mateřské školy (po dohodě)  
- možnost zúčastňovat se akcí pořádaných MŠ, dle zájmu mohou být po předchozí 
domluvě přítomni v MŠ v kteroukoliv dobu provozu, aby se seznámili nejen s výchovně 
vzdělávacím programem, ale i se zapojením svého dítěte do činností během vzdělávacího 
procesu  
- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života  
- možnost vyjádřit se k jídelníčku a stravě svých dětí  
- možnost projevit svá přání, nápady, připomínky; informovat se o dění v MŠ na 
webových stránkách školy; podávat stížnosti  
- na informace (informovanost u učitelky na průběh a výsledky vzdělávání svých dětí, na 
stravování svých dětí a další veškeré činnosti související s pobytem dětí v MŠ)  
 
Povinnosti rodičů:  
- omlouvat nepřítomnost dítěte  
- předat dítě osobně paní učitelce  
- oznámit MŠ každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění - na vyzvání 
ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkající se vzdělávání dítěte  
- informovat učitelky o změnách chování nebo zdravotního stavu dítěte, které by mohly 
mít vliv na průběh jeho vzdělávání či zdraví ostatních dětí. Do MŠ dochází děti jen 
zdravé, bez zjevných projevů nemoci s ohledem na zdraví ostatních dětí.  
- hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu 
- nahlásit učitelkám změny v adrese, zaměstnání, telefonu apod.  
- onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské ošetření  
- sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas nebo pozdější  
příchod předem dohodnout s třídní učitelkou a akcím školy přizpůsobit  
- seznamovat se s informacemi vyvěšenými na nástěnkách školy  
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- nevodit do objektu MŠ zvířata  
- v případě vyzvedání jejich dítěte jinou osobou povinnost písemně jí pověřit  
k vyzvedávání jejich dítěte, bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému 
než jeho rodiči (zákonnému zástupci dítěte)  
 
13) Práva dětí  
- právo si hrát, svobodně volit hru v době volných her  
- svobodně myslet a říci svůj názor  
- právo na samostatnost  
- svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne  
- svobodně zvolit činnost z nabídky v hlavních řízených činnostech  
- svobodně se, v rámci slušného chování, vyjadřovat ke všem rozhodnutím  
pedagoga  
- děti mají právo na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech  
zaměstnanců MŠ  
- právo na uspokojování svých potřeb  
- právo na to, že mu nikdo nemá právo ubližovat  
- právo sdružovat se s ostatními nebo zůstat sám - právo na soukromí  
- právo na ochranu před nebezpečím  
- právo na odpočinek  
- právo na získávání vhodných informací, které je zajímají (odpovědi přiměřené jejich 
věku)  
 
14) Pravidla hodnocení dětí  
Každé dítě má založenou svoji složku, kam jsou průběžně písemně  
zaznamenávány individuální výsledky jeho vzdělávání ve všech oblastech vývoje  
dítěte. Průběžně jsou zaznamenávány zajímavé postřehy, zejména v čem je dítě  
nadané a naopak, v jaké oblasti potřebuje pomoci. Jde o důvěrný materiál  sloužící 
pedagogovi k další práci, ale i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanost. 
Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s rodiči a 
zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu. Pro děti s 
odkladem školní docházky je vypracováván individuální vzdělávací plán. Je to závazný 
pracovní materiál, který vzniká na základě spolupráce mezi pedagogy MŠ, pracovníky PPP 
a zákonným zástupcem. Podkladem pro sestavení IVP jsou závěry z vyšetření PPP, 
průběžné pozorování dítěte a pedagogické posuzování a hodnocení úrovně dílčích funkcí 
v jednotlivých oblastech vývoje a následné stanovení vhodných metod a postupů při práci  
s dítětem. Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího 
procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další 
efektivnější práci s dětmi.  
  
15) Ochrana majetku  
Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání: po dobu  
pobytu dítěte v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení dětí  
s  hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a předchází záměrnému poškozování 
majetku MŠ.  
 
Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich  
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pobytu v MŠ: po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni  
chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. V případě, že zjistí jakékoli  
poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi  
školy.  
16) Ostatní informace  
1. Cenné věci a hračky  
MŠ nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti  
do MŠ nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může  
dojít k poškození či ztrátě. MŠ nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si  
děti donesou z domova ke hraní.  
2. Děti do MŠ potřebují:  
bačkory s pevnou patou (ne pantofle, ne černá podrážka), pohodlné oblečení do MŠ i na 
ven, a to včetně obuvi (dle počasí), náhradní oblečení do sáčku (malé děti), každý týden 
čisté pyžamo (o kontrolu a výměnu se starají rodiče), kartáček na zuby a pastu, pláštěnku, 
holínky. Děti, které si věci nepoznají, budou mít věci řádně označené.  
 
17) Kontakty a konzultační hodiny  
 
Konzultační hodiny s ředitelkou školy:  
 
Předem lze domluvit schůzku s ředitelkou školy na telefonním čísle  
774 709 311 
 
Případné dotazy lze posílat na emailovou adresu: skolka@devcatkomomo.cz  
 
18) Závěrečná ustanovení  
 
- Účinnost a platnost tohoto školního řádu: od 01.09.2010.  
- Školní řád je k nahlédnutí na informativní nástěnce u vchodu do MŠ a na webových 
stránkách školy.  
 
 
V Slatiňanech dne 1.9.2010  
 
 
-------------------------------  
Mgr. Karolína Lomičková 
ředitelka mateřské školy  


