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Odloučené pracoviště: MŠ Renoirova 648/14

Školní řád MŠ školní rok 2012 – 2013
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám
jako statutární orgán školy školní řád, který byl schválen Radou školy dne 28. 8. 2012.
Zápis a přijímání dětí do mateřské školy
Zápis se provádí podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
1.

2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Provoz mateřské školy je od 6:30 – 17:00 hodin.
Docházka dětí
Pokud rodiče mají zájem a vyžaduje-li to situace, mohou využít adaptačního období
v MŠ. Toto adaptační období je rodičům nabízeno v měsíci červnu a září.
Děti se scházejí od 6:30 hod. do 8:30 hod., poté je škola uzavřena. Pozdější příchod je
možný po dohodě s třídní učitelkou.
Děti na polodenní docházku mají možnost docházet do MŠ od 6:30 hod. do 13:00 hodin.
Děti na čtyřhodinovou docházku přichází do třídy v 8:00 hod. a odchází ve12:00 hodin.
Možnost vyzvednutí dítěte po obědě je od 12:00 – 13:00 hod., po odpoledním odpočinku
od 15:00 hod.
Dítě přivádějí i odvádějí ze školy zákonní zástupci, nebo jiná dospělá osoba. Jedná-li se
o osobu cizí, musí mít zplnomocnění od rodičů. Rodiče osobně předávají dítě učitelce ve
třídě a informují ji o zdravotním stavu dítěte. Vyzvednutí dítěte starším sourozencem (na
základě plné moci o vyzvedávání dětí) projednají rodiče se zástupkyní ředitele pro MŠ.
Je nutné, aby se starší sourozenci v MŠ zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou.
Přítomnost dalších nezletilých osob v objektu MŠ (vztahuje se i na školní zahradu) je
z bezpečnostních důvodů nežádoucí.
Pozdní příchod dítěte musí být předem (nejpozději do 8:00 hodin daného dne)
telefonicky, nebo osobně nahlášen.
Dítě, které nebude řádně omluveno do 8:00 hodin, se počítá do stavu přítomných a je
nutné za něj v daný den zaplatit stravné.

4.
Ředitel školy může ukončit docházku dítěte po předchozím písemném upozornění
zástupce dítěte, jestliže:
a) dítě nedochází bez omluvy 14 dnů,
b) zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ, porušuje Školní řád MŠ a jednání
s ním jsou bezvýsledná,
c) zákonný zástupce neplatí v daném termínu školné a stravné,
d) na základě upozornění lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, speciálního
pedagogického centra,
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e)

dítě není schopno adaptace na samostatný pobyt v MŠ.

5.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí
Rodiče zodpovídají za to, že předávají dítě do školy zdravé. Jeví-li známky nemoci,
nebude přijato do kolektivu. Pedagog má právo požadovat po zákonném zástupci
potvrzení od dětského pediatra o zdravotním stavu dítěte, pokud se při příchodu u dítěte
projevují viditelné známky nemoci. Zjistí-li se u dítěte příznaky onemocnění během dne,
vyrozumí učitelka o jeho zdravotním stavu zákonné zástupce. Ti jsou povinni si dítě ze
školy co nejrychleji vyzvednout, abychom zabránili šíření nemoci mezi ostatní děti.
Infekční onemocnění rodiče hlásí učitelce ihned! Pedagog nesmí dítěti v průběhu jeho
pobytu v MŠ podávat žádné léky, kapky a sirupy na jeho doléčení.
Děti dbají ve škole i mimo školu pravidel bezpečnosti a hygieny.
Při veškerém svém jednání mají na paměti to, aby nezpůsobily zranění nebo škodu na
majetku sobě ani ostatním.
Děti nenosí do školy předměty a věci, které jsou nebezpečné (zápalky, nože, kameny,
klacky aj.).
Děti nesmí mít na krku žádné řetízky, na rukou náramky, ani hodinky, nenosí ani
prstýnky a visací náušnice.
Děti neběhají nekontrolovatelně v prostorách školy.
Děti se nehoupou na židlích a nejezdí po zábradlí.
Děti nestoupají na vyvýšené plochy bez dozoru pedagoga.
Děti nevkládají žádné předměty do úst a nosu.
Děti dbají na bezpečnost při práci s nůžkami.
Děti si hrají v prostoru vymezeném učitelkou.
Při hře venku děti nepoužívají nebezpečné předměty (klacky, kameny aj.).
Při pobytu na zahradě děti nevylézají na ploty.
Bez dohledu dospělého nevylézají na školní zahradě na žádné prolézačky.
Při vycházkách děti nehladí žádná zvířata a nedotýkají se ani zvířat uhynulých.
Děti musí mít vždy dospělou osobu na dohled.
Lehčí zranění své i ostatních dětí (škrábnutí, říznutí, bouchnutí, podvrknutí, nevolnost
aj.) dítě okamžitě hlásí učitelce.
Dítě nesmí nosit do mateřské školy cenné předměty, neboť škola nebere zodpovědnost za
jejich případné poškození či ztrátu.
Přinášení hraček z domova není vhodné, protože hračky mnohdy nesplňují hygienické
požadavky a požadavky bezpečného použití a manipulace. Pedagog má právo nedovolit
takovou hračku vnést do třídy.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

6.
Zacházení se školním majetkem
a) Záměrně neničí a nepoškozují zařízení třídy a školy. Děti mají povinnost udržovat
v pořádku veškeré hračky a pomůcky jim svěřené. Chrání i majetek ostatních dětí.
b) O každém záměrném poškození majetku budou informováni zákonní zástupci dítěte.
Poškozené pomůcky, hračky a školní zařízení je povinností zákonných zástupců uvést do
původního stavu.
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7.
Oblečení a chování dětí
a) Oblečení dítěte musí být čisté, jednoduché, účelné a musí respektovat zásady estetického
oblékání.
b) Děti musí mít z hygienických důvodů jiné oblečení na pobyt venku a jiné do třídy.
c) Rodiče pravidelně (dle pokynů školy) mění oblečení do třídy a pyžamo, sledují stav obuvi
na přezutí. Přezůvky musí mít pevnou patu a světlou podrážku.
d) Všechny věci musí být čitelně podepsány!
e) Děti musí být učesané. V případě, že mají dívky dlouhé vlasy, musí být upravené.
f) V šatnách nesmí být uchováváno žádné jídlo ani pití.
g) Zákonný zástupce vede své dítě ke slušnému a zdvořilému chování vůči učitelkám,
nepedagogickému personálu i ostatním dětem.
h) Dítě se v mateřské škole chová slušně, zachází šetrně s vybavením třídy i s hračkami.
Pokud dítě záměrně způsobí škodu, zákonný zástupce je povinen ji uhradit.
8.
Zákonní zástupci
a) Dodržují školní řád a provozní dobu mateřské školy.
b) Budova školky se odemyká v 6:30 hod. a uzamyká v 17:00 hodin. Dítě si zákonní zástupci
musí vyzvedávat tak, aby se v 17 hodin v budově již nezdržovali.
c) Jsou povinni vždy do 15. dne v měsíci uhradit poplatky za stravné a školné. Ty se řídí
podle Vnitřní směrnice č. 12/2012 ze dne 24. 2. 2012. Poplatky za školné: 550,-Kč za
celodenní, polodenní a pětidenní docházku, 400,- Kč za čtyřhodinovou docházku.
d) Zákonní zástupci mají možnost dítěti stravu na daný den do 8:00 hodin telefonicky
odhlásit. Možnost odhlášení odpolední svačiny den předem telefonicky u hospodářky ŠJ.
Při nepřítomnosti dítěte se obědy do jídlonosičů nevydávají.
e) V případě, že je dítě nepřítomné v MŠ delší dobu (měsíc a déle), platí rodiče školné podle
původně nahlášené docházky. V hotovosti může zákonný zástupce uhradit platbu pouze u
ekonomky školy (školné) nebo u hospodářky školy (stravné).
f) Nepřítomnost dítěte musí zákonní zástupci omluvit nejpozději do 48 hodin.
g) Hlásí ihned veškeré změny (bydliště, zaměstnání, telefonní číslo aj.).
h) Spolupracují s MŠ a pravidelně navštěvují třídní schůzky a konzultace. Konzultace
probíhají na základě ústní nebo telefonické domluvy.
i) Připomínky a případné stížnosti k chodu školy projednávají se zástupkyní ŘŠ pro MŠ,
případně s ředitelkou školy.
Vedení školy
Má právo požádat zákonné zástupce, aby navštívili lékaře či pedagogicko-psychologickou
poradnu (nemocné dítě, problémové dítě aj.).
9.

Respektování práv dítěte – „ Úmluva o právech dítěte „; zák. č. 104/1991 Sb.
Vedení školy, učitelé a další zaměstnanci školy budou při pobytu dětí ve škole respektovat
práva dítěte, tak jak vyplývá z čl. 10 Ústavy ČR č. zák. 1/1993 Sb. Právo dítěte se svobodně
vyjadřovat a být vyslyšen, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před násilím, právo
přijímat informace, právo na vzdělání.
10.

V Praze dne 3. září 2012

Mgr. Jana Fričová
ředitelka ZŠ a MŠ Barrandov

