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Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 
příspěvková organizace 

 
 

Školní řád mateřské školy /DRS,ZZ/  
 
Školní řád mateřské školy je zpracován na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění.   
Tento školní řád respektuje Domácí řád Dětského rehabilitačního stacionáře  MNO 
p.o., (dále jen DRS) a v  přiměřeném rozsahu platí také pro odloučená pracoviště 
ve: FNsP Ostrava - Poruba, MNO, Vítkovická nemocnice. 
 
 

Článek I 
 
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve 
škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 
se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,  
  
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a 
vzdělávání    a školní vzdělávací program  
  
1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) 
a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,  
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,  
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,  
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 
 e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,  
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního 
vzdělávání,  
g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami,  
 h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.  
  
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání 
podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.  
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1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu 
mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského 
zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského 
zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen 
„vyhláška o MŠ“), v platném znění.  
  
1.4   Osobní údaje dětí a zákonných zástupců budou zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících ze školského zákona a platné legislativy; k 
jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Při zpracovávání osobních údajů 
jsou dodrženy platné právní předpisy. Pokud mateřská škola bude zpracovávat níže 
uvedené osobní údaje, vyžádá si písemný souhlas se zpracováním těchto osobních 
údajů. a) prezentace vzdělávacích výsledků na veřejnosti, b) pořizování fotografií a 
videozáznamů při činnostech, které souvisejí se vzděláváním c) zveřejnění osobních 
údajů za účelem informování veřejnosti o činnostech správce a subjektu údajů v 
souvislosti se vzděláváním v tisku, rozhlasu a televizi, na svých webových stránkách           
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.specialniskola.cz . 
 
 

1. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb 
dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a 
předškolního zařízení. 
 

Dítě má právo: 
 

- na speciální péči a výchovu  
- na bezplatné poskytnutí podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 

školského zákona v případě, že jsou v souladu se zájmy dítěte a směřují k 
naplnění jeho vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání jeho práv na 
rovnoprávném základě s ostatními 

- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a 
dovedností 

- na individuální přístup k jeho možnostem a potřebám 
- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi 
- na ochranu před situacemi, které by mohly ohrozit jeho vývoj a zdraví 
- ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně 
vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci 
školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a 
přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové 
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), 
patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem 
násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu 

 
 
 
 



3 
 

Dítě má povinnost: 
 

- Každé přijaté dítě má povinnost  
- dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo 

seznámeno  
- v rámci svých možností dodržovat hygienické, společenské a kulturní návyky  
- chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neubližovalo, neomezovalo 

 
 
Zákonní zástupci mají právo: 
 

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného 
života 

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou a zdravotníky 
- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 
- projevit připomínky k provozu MŠ tř.učitelce, ředitelce školy nebo primářce, 

vrchní sestře DRS. 
 
Zákonní zástupci jsou povinni: 
 

- předat dítě do MŠ zcela zdravé 
- zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, u nových dětí naplňovat adaptační 

režim 
- dodržovat provozní dobu MŠ 
- hlásit v MŠ každou změnu v osobních údajích 
- omlouvat děti za nepřítomnost ve škole osobně nebo telefonicky na čísle 

596 965 645 
- opatřit dětem pro pobyt v MŠ a DRS oblečení a obuv dle dohody s učitelkou a 

zdravotníky 
- nedávat dětem do MŠ sladkosti a hračky (jen po dohodě s učitelkou) 

 
 
Práva a povinnosti zaměstnanců: 
 

- zaměstnanci přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte 
- dbá o bezpečnost dětí, zodpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od 

zákonných zástupců (nebo jimi pověřených zástupců) nebo zdravotníků až do 
doby, kdy je zákonným zástupcům (nebo jimi pověřeným zástupcům) nebo 
zdravotníkům předá, nenechává děti bez dozoru, soukromé hovory a 
záležitosti vyřizuje po pracovní době, výjimečně řeší naléhavé záležitosti 

- má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijat do MŠ děti se 
silným nachlazením či infekčním onemocněním, pokud rodiče nesouhlasí 
s vyloučením dítěte z kolektivu, donesou potvrzení lékaře, že je dítě zdravé 

- má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém 
vykonává svou práci 

- rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy 
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- je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy 

přiměřeným způsobem 
 
 

Článek II 
 
II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 
 

Přijímací řízení 
 

- zápis dětí do mateřské školy má svá specifika: do mateřské školy jsou 
přijímány děti na základě písemného vyjádření školského poradenského 
zařízení a písemné žádostí rodičů, přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
doporučuje primářka DRS nebo rehabilitační lékař DRS 

- předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 roku věku (§34 odst 1 
školského zákona) a ještě nezahájily povinnou školní docházku 

- využití možnosti individuálního vzdělávání dítěte není v DRS možné z důvodu 
zajištění komplexní péče o dítě s handicapem 

- ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce 

- do MŠ jsou přijímány dětí od 2 do 6 let. Do 15 dnů od podání žádostí o přijetí 
obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o přijetí do MŠ 

- dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.  
- při přijetí dítěte učitelka třídy stanoví zkušební režim docházky do MŠ ve 

shodě s adaptačním režimem DRS, po kterém se zhodnotí, zda je dítě 
schopné pobyt akceptovat 
 

-  
Pravomoci ředitelky: 
 
Ředitelka školy (po dohodě s primářkou DRS) může ukončit docházku do MŠ po 
předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní rehabilitačního 
programu a předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny ( na 
základě vyhlášky MŠMT ČR č.35/91) 

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz a řád MŠ a 
DRS 

- dítě nezvládne zkušební pobyt podle adaptačního programu  MŠ a DRS 
- v případě opakovaného nedodržování provozní doby MŠ a DRS 
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Omlouvání nepřítomnosti dítěte, které plní povinné PŠV: 
 

- rodiče mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 
vzdělávání, docházelo řádně do školy, tzn. minimálně 4 hodiny denně – od 8 
do 12 hodin 

- rodič je povinen o absenci dítěte a její příčině informovat osobně, telefonicky,  
SMS nebo emailem pedagogické pracovníky mateřské školy, a to nejpozději  
do tří dnů od počátku nepřítomnosti dítěte v MŠ 

- pedagog provede neprodleně záznam o sdělení nepřítomnosti do omluvného  
listu dítěte (datum sdělení, důvod nepřítomnosti, podpis učitele, podpis rodiče) 

- omluvný list je přiložen k dokumentaci dítěte 
- v případě nejasné absence nebo neomluvení dítěte jsou, ředitel školy nebo  

třídní učitelka oprávnění požadovat po zákonném zástupci doložení důvodů 
nepřítomnosti dítěte potvrzené lékařem 

- v případě realizace individuálního vzdělávání stanoví ředitel dle § 34b odst. 
3 školského zákona termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do 
mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů 
z jednotlivých vzdělávacích oblastí – první týden v prosinci, pak první týden 
v květnu. Náhradní termín pro ověření- první týden v lednu, pak první týden 
v červnu. Zákonný zástupce musí telefonicky předem upřesnit, kdy se 
s dítětem dostaví 

- zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání, 
dopouští se tím přestupku podle § 182 a) školského zákona 

 
 

Provoz MŠ a režim dne 
 

- provoz MŠ je v souladu s provozem DRS 
- polodenní provoz MŠ je od 7,00 – 13,30 

 
Režim dne: 

- 7,00 - 7,30…….příchod dětí, volná hra dětí 
- 7,30 – 8,00……snídaně 
- 8,00 – 8,30……ranní rituál – skupinová práce pedagoga s dětmi ve spolupráci  

                         se zdravotníky ve funkci asistentů podle potřeb dětí na téma   
                         z týdenního tematického plánu 

- 8,30 – 9,00……hygiena a svačina 
- 9,00 – 11,30…..individuální činnosti s pedagogem podle týdenního tem. Plánu  

                         a individuálních možností dětí, probíhá podle potřeb   
                         v interakci a spolupráci s logopedem, psychologem,  
                         fyzioterapeutem, ergoterapeutem 

- 11,30 – 11,40...hygiena 
- 11,40 – 12,45...oběd, hygiena, odchod domů, ukládání dětí ke spánku 
- 12,45 – 13,30…spánek 
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Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu 
 
Po dohodě s primářkou DRS a dohodě se zřizovatelem stanoví ředitelka MŠ 
omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu. Výsledek 
dohody pak oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce 
předem. 
 

 
Úplata za předškolní vzdělávání a pokyny ke stravování v MŠ 
 
Úplata za předškolní vzdělávání dětí v MŠ/DRS a pokyny ke stravování jsou 
zcela v kompetenci DRS. 

 
 

Článek III 
 
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí 
 

- MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží ke  
specifickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj 
a předchází vzniku sociálně patologických jevů 

 
- dbá o bezpečnost dětí, zodpovídá za děti od doby, kdy dítě převezme od 

zákonných zástupců (nebo jimi pověřených zástupců) nebo zdravotníků až do 
doby, kdy je zákonným zástupcům (nebo jimi pověřeným zástupcům) nebo 
zdravotníkům předá, nenechává děti bez dozoru, soukromé hovory a 
záležitosti vyřizuje po pracovní době, výjimečně řeší naléhavé záležitosti 

 
- k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka MŠ 

počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna maximální péče o 
bezpečnost dítěte (vzhledem k těžkým kombinovaným postižením dětí MŠ)  
 

- důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací 
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života,  v 
rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a 
přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané 
problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, 
kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství 
(gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování 
 

- v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud 
má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby 
podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení 
zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od 
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ošetřujícího lékaře, také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může 
vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné 
potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu 
ostatních dětí 
 

- zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený 
dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující 
zásady:  
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních    

komunikacích: 
- děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech  
- skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž 

jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci  
- skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky  
- vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro 

chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní 
provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu 
skupiny  

- při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod 
zastavovací terč   

- za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ 
vesty  
b) pobyt dětí v přírodě:  

- využívají se pouze známá bezpečná místa  
- pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci 

a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)  
- při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství   
c) rozdělávání ohně:  

- pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského 
dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i 
zákonní zástupci dětí 

- jen na místech určených pro rozdělávání ohně  
- za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka 

zaškoleného v protipožární ochraně  
- v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný 

materiál k hašení ohně  
- pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti 

od ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně 
nebyl snadno vznětlivý materiál  

- po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení   
d) sportovní činnosti a pohybové aktivity:  

- před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, 
popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy 
nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují 
pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně 
připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění 
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dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a 
bezpečnost  

- pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly 
přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto 
aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí  
e) pracovní a výtvarné činnosti:  

- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je 
nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nože, kladívka, 
pilky apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci 
školy   

 
 

Článek IV 
 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 
 

- po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí 
pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a 
dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské 
školy 

- zaměstnanci i rodiče odkládají osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na 
místa k tomu určená 
    

 
Článek V 

 
V. Informace o průběhu vzdělávání 
 

- zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, 
formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných 
v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na 
webových stránkách mateřské školy a na požádání v písemné podobě 

- zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a 
výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s 
pedagogickými pracovníky (možnost dohodnout schůzku po přímé práci s 
dětmi) a účastí na třídních schůzkách 

- ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně 
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 
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Článek VI 
 

           VI. Závěrečná ustanovení 
 

- Školní řád nabývá účinnosti dnem :  1.9.2019 
 
- Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento 

řád následujícím způsobem: vyvěšením ve vstupní hale školy a na 
nástěnkách jednotlivých tříd. 

 
- Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě 

dne:29.8.2019 
 

- Zákonní zástupci dětí byli seznámeni s vydáním školního řádu, řád je pro ně 
zpřístupněn v hale školy, na nástěnkách tříd a na webových stránkách školy. 

 
 
V Ostravě – Porubě  1.9.2019 

                                                                              Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                                    ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


