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1.  Identifikační údaje o mateřské škole

Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546, příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Č.j.: MŠ�Ty 66/2020

Účinnost od: 1. 9. 2020

Skartační znak: Š10

Spisový znak: 2-1

Změny: Aktualizace r&a' dku vydane'ho 28. 8. 2019, u' c&inne'ho od 1. 9. 2019

Ředitelka mateřské školy: Miroslava Kos&ťa' lova'

Zástupkyně ředitelky mateřské školy: Milus&e Paz&ontkova'

Adresa školy: Tyrs&ova 1546, 347 01  Tachov

Telefon: 775 852 590, 739 039 789 

e-mail: mstyrsovatachov@seznam.cz 

webové stránky: www.mstyrsovatc.cz

Vydání školního řádu
Tento  s&kolní'  r&a' d  vyda'va'  r&editelka  s&koly  po  projedna'ní'  na  pedagogicke'  rade&  na  za'klade&
ustanovení'  §  30  za'kona  c&.  561/2004  Šb.  o  pr&eds&kolní'm,  za'kladní'm,  str&ední'm,  vys&s& í'm
odborne'm a jine'm vzde& la'va'ní' /Š�kolsky'  za'kon/, ve zne&ní' pozde& js& í'ch pr&edpisu4 .

Závaznost školního řádu
Dodrz&ova'ní'  tohoto s&kolní'ho r&a' du je za'vazne'  pro vs&echny de& ti, za'konne'  za' stupce, osoby jimi
pove&r&ene' , vs&echny zame&stnance s&koly. Za'konní' za' stupci jsou se s&kolní'm r&a'dem sezna'meni na
informativní'   c&i    rodic&ovske'    schu4 zce,    ktera'   se  kona'   na  zac&a' tku  s&kolní'ho  roku.    De&ti jsou
s  vybrany'mi  c&a' stmi  s&kolní'ho  r&a'du  sezna'meny  formou  odpoví'dají'cí'  ve&ku  a  rozumovy'm
schopnostem. Kaz&doroc&ne&  je pr&ed zac&a' tkem s&kolní'ho roku Š�kolní' r&a' d projedna'n pedagogickou
radou. Š�kolní' r&a' d je k nahle'dnutí' na na' ste&nce ve vchodove'  chodbe&  a webovy'ch stra'nka' ch s&koly.
2. Cíle předškolního vzdělávání      

Pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' podporuje rozvoj osobnosti dí'te& te pr&eds&kolní'ho ve&ku, podí'lí' se na jeho
zdrave'm citove'm, rozumove'm a te& lesne'm rozvoji a na osvojení' za'kladní'ch pravidel chova'ní',
za'kladní'ch z& ivotní'ch  hodnot a mezilidsky'ch vztahu4 .  Pr&eds&kolní'  vzde& la'va'ní'  vytva' r& í'  za' kladní'
pr&edpoklady pro pokrac&ova'ní'  ve vzde& la'va'ní',  napoma'ha'  vyrovna'vat nerovnome&rnosti vy'voje
de& tí' pr&ed vstupem do za'kladní'ho vzde& la'va'ní' a poskytuje specia' lne&  pedagogickou pe'c&i de&tem
se specia' lní'mi vzde& la'vací'mi potr&ebami. 



Pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní'  se uskutec&n& uje podle Š�kolní'ho vzde& la'vací'ho programu pro pr&eds&kolní'
vzde& la'va'ní'  Jaro, le' to, podzim, zima – v  Tyrs&ovce  je vz&dycky prima, ktery'  je zpracova'n podle
Ra'mcove'ho vzde& la'vací'ho programu pro pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní'  a je zver&ejne&n na pr&í'stupne'm
mí'ste&  ve s&kole.  

Mater&ska'  s&kola spolupracuje se za'konny'mi za' stupci de&tí'  a dals& í'mi fyzicky'mi a pra'vnicky'mi
osobami s cí'lem vyví'jet aktivity a organizovat c&innosti ve prospe&ch rozvoje de&tí' a prohloubení'
vzde& la'vací'ho a vy'chovne'ho pu4 sobení' mater&ske'  s&koly, rodiny a spolec&nosti. 

3. Přijímání dětí do mateřské školy 

 De&ti jsou do mater&ske'  s&koly na na' sledují'cí' s&kolní' rok pr&ijí'ma'ny formou za'pisu 
k  pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní'  v  souladu s  platnou legislativou na za'klade&  z&a' dosti  za'konny'ch
za' stupcu4 .  Pr&esny'  termí'n za'pisu je stanoven po dohode&  se zr&izovatelem /od 2. do 16. května/ a
je zver&ejne&n obvykly'm zpu4 sobem - informac&ní' plaka' ty,  webove'  stra'nky MŠ�  a obce. 

 Pr&ijí'ma'ny jsou de& ti zpravidla ve ve&ku od tr&í' do s&esti let. Pokud by nebyla naplne&na kapacita
s&koly,  mohou by' t pr&ijí'ma'ny i de&ti mlads&í' tr& í' let.
 K pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní' se pr&ednostne&  pr&ijí'mají' de& ti v poslední'm roce pr&ed zaha' jení'm
s&kolní' docha' zky.  
 R� editelka  mater&ske'  s&koly  mu4 z&e  pr&ijmout  pouze  dí'te& ,  ktere'  se  podrobilo  stanoveny'm
pravidelny'm oc&kova'ní'm nebo ma'  doklad, z&e je proti na'kaze imunní' nebo se nemu4 z&e oc&kova'ní'
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzena'  os&etr&ují'cí'm le'kar&em na
z&a'dosti o pr&ijetí' k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní'.  Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné.

 Do mater&ske'  s&koly mohou by' t pr&ijaty de& ti se specia' lní'mi vzde& la'vací'mi potr&ebami, pokud to
podmí'nky s&koly dovolují'. K posouzení' podmí'nek pro pr&ijetí' de& tí' se zdravotní'm postiz&ení'm, je
nutne'  pí'semne'  vyja'dr&ení'  s&kolske'ho  poradenske'ho  zar&í'zení',  popr&í'pade&  take'  registrují'cí'ho
le'kar&e.

 O pr&ijetí' c&i nepr&ijetí' dí'te& te jsou za'konní' za' stupci informova'ni ve spra'vní'm r&í'zení', r&editelka
mu4 z&e stanovit zkus&ební' dobu pobytu v de' lce az&  3 me&sí'ce.  R� editelka rozhoduje podle pr&edem
stanoveny'ch krite'rií', ktera'  jsou stanovena po dohode&  se  zr&izovatelem pr&ed   kaz&dy'm   za'pisem
k pr&eds&kolní'mu   vzde& la'va'ní'   na  dals& í'  s&kolní'  rok.      Rozhodnutí'  o  pr&ijetí'   c&i   nepr&ijetí'  dí'te& te
k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní' vyda'va'  r&editelka MŠ�  do 30 dnu4  po za'pisu.
 Po  vyrozume&ní'  r&editelkou  s&koly  se  za'konní'  za' stupci  pr&ijaty'ch  de& tí'  dostaví'  do  MŠ�  na
informac&ní'  schu4 zku.

Do tr&í'd jsou de& ti zar&azova'ny podle ve&ku /homogenní třídy/ zpravidla do poc&tu 24 de& tí'. Vy' jimku
z poc&tu de&tí' povoluje zr&izovatel. 
Dí'te& ,  ktere'  zac&í'na'  MŠ�  navs&te&vovat,  by me& lo  samostatne&  chodit  – nepouz& í'vat  koc&a' rek,  ume&t
drz&et lz& í'ci a jí'st lz& í'cí', pí't z hrnec&ku, samostatne&  pouz& í'vat WC /nenosit pleny/, umy'vat se, ume&t
smrkat, nepouz& í'vat dudlí'k, ma'  se snaz& it samo oble'kat a nazouvat obuv.
Doporuc&ujeme rodic&u4 m, aby sve'  de&ti zvykaly na urc&ity'  sta' ly'  rez& im /např. doba vstávání, doba
oběda,  doba odpočinku.../ i  v  rodine& ,  de&ti  se  pak  le'pe  vyrovna'vají'  s  novy'mi  a  nezvykly'mi
situacemi – le'pe se adaptují'.
Dí'te&  mu4 z&e by' t pr&ijato k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní'  i v pru4 be&hu s&kolní'ho roku, pokud je v MŠ�
volne'  mí'sto a nebude pr&ekroc&ena kapacita MŠ� .

4. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte 



Rodic&e  mohou docha'zku  sve'ho  dí'te& te  v  mater&ske'  s&kole  ukonc&it  kdykoliv.  Pí'semne&  ozna'mí'
r&editelce s&koly ukonc&ení' docha'zky a domluví' se s vedoucí' s&kolní' kuchyne&  o vyrovna'ní' platby
za stravne'  a  s&kolne' .

Ředitelka  školy  může  po  písemném  upozornění  rodičů  ukončit  docházku  dítěte  do
mateřské školy, jestliže:

 se dí'te&  bez omluvy jeho za' stupcem nepr&etrz& ite&  neu' c&astní' pr&eds&kolní'ho vzde& la'va'ní' po dobu 
dels& í', nez&  dva ty'dny
 za' stupce dí'te& te za'vaz&ny'm zpu4 sobem opakovane&  narus&uje provoz mater&ske'  s&koly

 ukonc&ení' doporuc&í' le'kar&, nebo s&kolske'  poradenske'  zar&í'zení'
 za'konny'  za' stupce neuhradí' u' platu za vzde& la'va'ní', nebo platbu za s&kolní' stravova'ní' ve 
stanovene'm termí'nu a nedohodne s r&editelkou jiny'  termí'n u' hrady

Rozhodnout  o  ukonc&ení'  pr&eds&kolní'ho  vzde& la'va'ní'  nelze  v  pr&í'pade&  dí'te& te,  pro  ktere'  je
pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' povinne' . 

5. Povinné předškolní vzdělávání 

 Děti, které  dosáhnou do 31.08. daného kalendářního roku pátého roku věku, jsou
povinni nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání
formou pravidelne'  denní' docha' zky v pracovní'ch dnech, a to v rozsahu od 8:00 do 12:00 hod.
Povinnost  pr&eds&kolní'ho  vzde& la'va'ní'  se  nevztahuje  na  období'  s&kolní'ch  pra' zdnin  /příloha  -
Organizace školního roku 2020/2021 v základních a středních školách/. 
 Pokud za'konny'  za' stupce dí'te&  k povinne'mu pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní' nepr&ihla' sí', dopustí' se
pr&estupku. 
 Pokud  rodic&e  z&a' dají'  odklad  povinne'  s&kolní'  docha' zky  pro  sve'  dí'te& ,  ozna'mí'  to  r&editelce
mater&ske'  s&koly nejpozde& ji do 30. dubna, aby bylo dí'te& ti uchova'no mí'sto v mater&ske'  s&kole. 

6. Omlouvání nepřítomnosti dítěte 
 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

 Pokud je za'konne'mu za' stupci pr&edem zna'ma nepr&í'tomnost dí'te& te, ozna'mí' tuto skutec&nost
vc&etne&  uvedení' du4 vodu a doby nepr&í'tomnosti v dostatec&ne'm pr&edstihu.
 Není' – li pr&edem zna'm du4 vod nepr&í'tomnosti, neprodlene&  jes&te&  ty'z&  den nejpozde& ji do 8.00
hod. telefonicky na c&í'sla 1. tr&í'da Š� ikulky +420 775 852 591, 2. třída Čiperky +420 775 852 592,
3. třída Tvořilky +420 775 852 593  /nejlépe sms/ nebo osobne&  /včetně předpokládané doby
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole – je-li známá/.

Omluvení nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání:
 

 kra' tkodoba'  /1 - 3 dny/ - telefonicky  - 3. tr&í'da Tvor&ilky +420 775 852 593   /možnost sms/
c&i osobne&  mater&ske'  s&kole
 delší než tři dny –  pí'semne&  paní'  uc&itelce ve tr&í'de&  na pr&edepsane'm formula' r& i s uvedení'm
du4 vodu a doby nepr&í'tomnosti dí'te& te

Evidenci docha' zky a absenci de&tí' v povinne'm pr&eds&kolní'm vzde& la'va'ní' zaznamena'vají' uc&itelky
ve tr&í'de& .  Pí'semne'  omluvy jsou pr&ikla'da'ny k docha' zce. V pr&í'pade&  neomluvene'  absence nebo
zvy's&ene'  omluvene'  absence informuje tr&í'dní' uc&itel r&editele s&koly, ktery'  poskytnute'  informace
vyhodnocuje.  Neomluvenou  absenci  dí'te& te  r&es& í'  r&editel  s&koly  pohovorem  se  za'konny'm



za' stupcem. Pr&i pokrac&ují'cí'  absenci r&editel s&koly zas& le ozna'mení' o pokrac&ují'cí'  nepr&í'tomnosti
dí'te& te orga'nu socia' lne&  - pra'vní' ochrany de& tí' /§ 34 a odst. 4/.

7. Odklad povinné školní docházky       

 Pokud  rodic&e  z&a' dají'  odklad  povinne'  s&kolní'  docha' zky  pro  sve'  dí'te& ,  ozna'mí'  to  r&editelce
mater&ske'  s&koly nejpozde& ji do 30. dubna, aby bylo dí'te& ti uchova'no mí'sto v mater&ske'  s&kole. 
 Po obdrz&ení' rozhodnutí' o odkladu s&kolní' docha' zky ze za'kladní' s&koly odevzdají' rodic&e jeho
kopii, spolu s potvrzení'm od le'kar&e a z PPP r&editelce mater&ske'  s&koly. 

8. Individuální vzdělávání dítěte v povinném předškolním vzdělávání

 Za'konny'    za' stupce   dí'te& te,     pro  ktere'   je  pr&eds&kolní'  vzde& la'va'ní'  povinne' ,   mu4 z&e pro dí'te&
v odu4 vodne&ny'ch pr&í'padech zvolit, z&e bude individua' lne&  vzde& la'va'no dle § 34b. 
 Pokud  bude  dí'te&  individua' lne&  vzde& la'va'no  pr&eva' z&nou  c&a' st  s&kolní'ho  roku,  ozna'mí'  tuto
skutec&nost rodic& 3 me&sí'ce pr&ed poc&a' tkem s&kolní'ho roku a doloz& í' pí'semne&  u' daje o dí'te& ti 
 Ozna'mení' za'konne'ho za' stupce o individua' lní'm vzde& la'va'ní' dí'te& te musí' obsahovat - jme'no a
pr&í'jmení',  rodne'  c&í'slo, mí'sto trvale'ho pobytu dí'te& te -  v pr&í'pade&  cizince mí'sto pobytu dí'te& te,
uvedení'  období',  ve  ktere'm  ma'  by' t  dí'te&  individua' lne&  vzde& la'va'no,  du4 vody  pro  individua' lní'
vzde& la'va'ní' dí'te& te.
 R� editelka mater&ske'  s&koly doporuc&í' za'konne'mu za' stupci dí'te& te oblasti vycha' zejí'cí' z RVP PV,
v nichz&  ma'  by' t dí'te&  vzde& la'va'no
 MŠ�  ove&r& í'  u' roven&  osvojova'ní'  oc&eka'vany'ch  vy'stupu4  v  jednotlivy'ch  oblastech  v  pru4 be&hu
me&sí'ce listopadu dane'ho s&kolní'ho roku, rodic& je povinen zajistit u' c&ast dí'te& te u ove&r&ení'.

9. Evidence dětí  /školní matrika/

Kaz&de'  dí'te&  ma'  zaveden svu4 j spis, ktery'  obsahuje z&a'dost o pr&ijetí' k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní',
Evidenc&ní'  list dí'te& te,  Rozhodnutí'  o pr&ijetí'  k PV, souhlas za'konny'ch za' stupcu4  s por&izova'ní'm
fotografií', video za'znamu4  dí'te& te z c&inností' MŠ�  a zver&ejn& ova'ní' portfolia de& tí' /výkresy, výrobky/,
dals& í'  dokumenty ty'kají'cí'  se osoby dí'te& te. Informace o de& tech vedene'  ve s&kolní'  matrice jsou
du4 sledne&  vyuz& í'va'ny  pouze  pro  vnitr&ní'  potr&ebu  s&koly,  opra'vne&ne'  orga'ny  sta' tní'  spra'vy  a
samospra'vy    a    pro   potr&ebu    uplatne&ní'    za'kona c&. 106/1999 Šb.,    o svobodne'm   pr&í'stupu 
k informací'm, ve zne&ní' pozde& js& í'ch pr&edpisu4 . 
10. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání  

Podle  §123  za'kona  c&.  561/2004  Šb.,  /Školský  zákon/ ve  zne&ní'  pozde& js& í'ch  pr&edpisu4  a
§6 vyhla' s&ky c&.  14/2005 Šb.,  o pr&eds&kolní'm vzde& la'va'ní',  ve zne&ní'  pozde& js& í'ch pr&edpisu4 ,  hradí'
za'konní' za' stupci de&tí' za pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' v MŠ�  tzv. u' platu za pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní'.  

 Vy's&e u' platy za pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' je stanovena me&sí'c&ne&  vz&dy na kaz&dy'  s&kolní' rok.
 Povinne'  pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' je bezu' platne' . 
 Vy's&e u' platy na s&kolní' rok 2020/2021 je stanovena na c&a' stku 600,-



 ÚF plata za pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' v MŠ�  je platba, ktera'  je pro rodic&e povinna'  a je nedí'lnou
souc&a' stí' rozpoc&tu mater&ske'  s&koly. Opakovane'  neuhrazení' te' to platby je povaz&ova'no za za'vaz&ne'
porus&ení'  provozu  mater&ske'  s&koly  a  mu4 z&e  by' t  du4 vodem  pro  ukonc&ení'  docha'zky  dí'te& te  do
mater&ske'  s&koly.

Úplata za školní stravování dětí 

 Vy's&e stravne'ho je stanovena: 35,-  /děti 3 – 6 let/
                                                               37,- /děti, které v daném šk. roce dovrší 7 let/
 Hradí'  se do  20dne  pr&í'slus&ne'ho  kalenda' r&ní'ho  me&sí'ce na  u' c&et  MŠ�  nebo  v  hotovosti
vedoucí' Š� J. 
 Pr&eplatky se vracejí' na u' c&et rodic&u4  c&i v hotovosti vy'dajovy'm dokladem v me&sí'ci c&ervenci
na' sledují'cí'ho roku. 
 Neodhla' s&ene'  obe&dy propadají'.

Štravne'  se hradí'  spolec&ne&  s u' platou na u' c&et mater&ske'  s&koly -  číslo účtu 181540232/30300
nebo  v  hotovosti  v  pr&edem  urc&ene'   dny   a   hodiny  vedoucí'  Š� J.    Vz&dy  nejpozde& ji do 20. dne
v me&sí'ci.

Neuhrazení plateb je důvodem k  ukončení předškolního vzdělávání dítěte /§ 35  ŠZ/  .

11. Provoz mateřské školy

 Mater&ska'  s&kola  Tyrs&ova  1546,  Tachov  je  pr&eds&kolní'm  zar&í'zení'm  zajis&ťují'cí'm  celodenní'
provoz od 6:00 do 16:30 hodin.

 MŠ�  ma'  3  tr&í'dy  /Š� ikulka -  nejmladší  děti,  Čiperky  -  střední  věková  skupina,
Tvořilky - předškolní děti a děti s odkladem ŠD/, do ktery'ch jsou de&ti zar&azeni dle ve&ku. 

 Úmí'ste&ny jsou zpravidla de&ti od 3 do 6 let, nejdr&í've od 2 let.

 De&ti pr&icha' zejí' do mater&ske'  s&koly do 8 hod., pozde& ji ve vy' jimec&ny'ch pr&í'padech dle aktua' lní'
potr&eby rodic&u4  /lékař,  logopedie,…/,  pouze po pr&edchozí'  domluve&  s  uc&itelkou nebo ranní'm
telefonicke'm nahla' s&ení' /do 8. hodin/.

 De&ti se str&í'dave&  scha' zí' a rozcha'zí' v 1., 2. nebo 3.tr&í'de&

 Odchod de&tí' domu4   probí'ha'  v dobe& : po obědě od 11.45 do 12.15 hodin, 
                                                                           odpoledne od 14.15 do 16.30 hodin 
       Za'konní' za' stupci jsou povinni vyzvednout dí'te&  tak, aby budovu MŠ�  do 16,30 hod. opustili. 

 Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné či s příznaky nemoci  /zvy's&ena'  teplota,
pru4 jem, ranní' zvracení' apod./  

 Za'konní' za' stupci dí'te& te jsou povinny ozna'mit pr&edem zna'mou nepr&í'tomnost dí'te& te, není'-li
nepr&í'tomnost pr&edem zna'ma' , omluví' dí'te&  neprodlene&  – telefonicky, ŠMŠ. 

 MŠ�  je  z  bezpec&nostní'ch  du4 vodu4  po cely'  den  uzavr&ena.  Pr&i  vstupu  do  budovy je  nutne'
zazvonit  a vyc&kat  na otevr&ení'.  Šouc&asne&  nelze vpous&te& t  do budovy z&a'dnou dals& í'  osobu pr&i
pr&í'chodu i odchodu.

 Pro udrz&ení' c&istoty v MŠ�  se vs& ichni vstupují'cí' zouvají' ve vstupní' chodbe& , ktera'  je k tomuto
u' c&elu zar&í'zena.

 Informace   o  pr&ipravovany'ch   akcí'ch  v  MŠ�   jsou   vz&dy  vc&as  oznamova'ny  na   na' ste&nka'ch



v  s&atna'ch  de& tí'  a  prostr&ednictví'm  web  stra'nek  MŠ� ,  facebooku.  Doporuc&ujeme  za'konny'm
za' stupcu4 m pravidelne&  c&í'st  informace,  sledovat  na' ste&nky a  sledovat  aktuality  na  webovy'ch
stra'nka' ch. 
 Š�kola organizuje podle za' jmu rodic&u4  i jine'  aktivity, ktere'  zajis&ťují' jine'  subjekty a ktere'  jsou
u' platne'  /plavecká škola, lyžařská škola apod./. Tyto aktivity nejsou pro de&ti povinne' , o jejich
u' c&asti rozhodují' rodic&e.
 Na schu4 zky rodic&u4  pr&icha'zejí' za'konní' za' stupci bez de&tí'.

12. Denní režim při vzdělávání dětí

Pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' de& tí' probí'ha'  podle s&kolní'ho vzde& la'vací'ho programu ,,Jaro, le' to, podzim,
zima – v Tyrs&ovce je vz&dycky prima“. Denní' rez& im respektuje ve&kove'  zvla' s& tnosti de&tí', potr&eby a
na' roc&nost prova'de&ny'ch aktivit. 
Rez& im  dne  je  flexibilní'  a  pruz&ne&  se  pr&izpu4 sobuje  aktua' lní'm  potr&eba'm  probí'hají'cí'ch
vzde& la'vací'ch aktivit  a individua' lní'm moz&nostem de&tí'.  Vs&echny de& ti po obe&de&  odpoc&í'vají'  pr&i
poslechu  poha'dky  c&i  relaxac&ní'  hudby.  De' lka  odpoc&inku  je  pr&izpu4 sobena  individua' lní'm
potr&eba'm  de& tí'.  Denní'  rez& im  mu4 z&e  by' t  pozme&ne&n  v  pr&í'pade&  vy' letu4 ,  exkurzí',  divadelní'ch  a
filmovy'ch pr&edstavení' pro de&ti, besí'dek, de&tsky'ch dnu4  a jiny'ch akcí', ktere'  vyply'vají' ze Š�VP.  

 Ranní' scha'zení' 6:00 – 8:00
 Dopolední' c&innosti 8:00 –  9:30/10:00
 Pobyt venku 9:30/10:00 – 11:30
 Obe&d 11:30 – 12:00
 Odpoc&inek 12:00 – 14:15
 Odpolední' c&innosti 14:15 – 16:30

Pobyt venku je pr&izpu4 soben poc&así'.  Pr&i  nepr&í'zni poc&así'  /vítr, mlha, déšť, znečištěné ovzduší,
nebo teploty menší než - 10 stupňů C/  je  pobyt  venku  omezen  nebo  nahrazen  jinou c&inností'.
V letní'ch me&sí'cí'ch se pobyt venku mu4 z&e prodlouz& it  a mohou se ven  pr&esunout i dopolední'
c&innosti a aktivity.

Jsou dodrz&eny intervaly mezi jí'dlem /3 hodiny/, pitny'  rez& im a potr&eba odpoc&inku.

13.  Podmínky předávání a přebírání dětí zákonnými zástupci

 Za'konní'  za' stupci  předávají dí'te&  v  dobe&  urc&ene'  pro pr&í'chod de& tí'  do MŠ� .  Dí'te&  je v s&atne&
pr&evlec&eno a ve&ci dí'te& te jsou uloz&eny do skr&í'ne&k oznac&eny'ch znac&kou. Vs&echny ve&ci de&tí' rodic&e
oznac&í' tak, aby nemohlo dojí't k jejich za'me&ne& .

 Za'konní'  za' stupci  jsou  povinni  pr&edat  dí'te&  osobní'm  kontaktem  pedagogicke'mu
pracovní'kovi az&  pr&í'mo do tr&í'dy, nikoliv, z&e doprovodí'  dí'te&  pouze ke vchodu do MŠ�  nebo do
s&atny s&koly s  tí'm,  z&e  dojde do tr&í'dy  samo! V tomto pr&í'pade&  s&kola  nenese odpove&dnost  za
bezpec&í' dí'te& te az&  do jeho pr&í'chodu do tr&í'dy. 

 Za'konní' za' stupci si po skonc&ení' vzde& la'va'ní', v dobe&  urc&ene'  s&kolou k vyzveda'va'ní', přebírají
dí'te&  ope&t osobní'm kontaktem od pedagogicke'ho pracovní'ka pr&í'mo ze tr&í'dy, pr&í'padne&  ze s&kolní'
zahrady.  Pobyt  pak  jiz&  ve  tr&í'de&  ani  na  s&kolní'  zahrade&  zbytec&ne&  neprotahují',  opous&te& jí'
mater&skou s&kolu a nevyuz& í'vají' ji k odpolední'm hra'm. 

 De&ti z mater&ske'  s&koly smí' vyzveda'vat pouze za'konní' za' stupci de& tí' a osoby jimi pove&r&ene' .



 Za'konní'  za' stupci  mohou  pove&r& it  jinou  osobu  k  pr&eda'va'ní'  i  vyzveda'va'ní'  dí'te& te  v  MŠ� .
Pove&r&ení' musí' mí't pí'semnou formu a musí' by' t podepsane'  za'konny'mi za' stupci dí'te& te, kter&í' ho
pr&edají'  uc&itelce,  r&editelce  s&koly.  Pove&r&ena'  osoba  se  pak  proka' z&e  uc&itelka'm  pru4 kazem
totoz&nosti.   Pove&r& í'-li  za'konní'  za' stupci  k  vyzvednutí'  sve'ho  dí'te& te  nezletilou  osobu,  plne&
pr&ebí'rají' zodpove&dnost za bezpec&nost dí'te& te.  

 Nejsou-li de&ti s uc&itelkou ve tr&í'de& , je do ní' jaky'mkoliv osoba'm vstup zaka'za'n!  

 Pokud si za'konny'  za' stupce nebo pove&r&ena'  osoba nevyzvedne dí'te&  do uzaví'rací' doby, tj. do
16.30 hodin, uc&itelka nejprve telefonicky kontaktuje za'konne'ho za' stupce dí'te& te a pove&r&ene'
osoby. Pr&i nevyzvednutí'  dí'te& te do 17.00 hodin kontaktuje r&editelku a po dohode&  s ní'  zavola'
Policii  C�R. Policie C�R zpravidla kontaktuje pracovní'ka odboru socia' lne&  pra'vní'  ochrany de& tí'
/OŠPOD - Me&ÚF  Tachov/, ktery'  je podle §15 za'kona c&. 359/1999 Šb. o socia' lne&  pra'vní' ochrane&
de& tí' povinen zajistit dí'te& ti neodkladnou pe'c&i. Úc&itelka setrva'va'  s dí'te& tem v mater&ske'  s&kole do
doby pr&eda'ní' dí'te& te pracovní'kovi OŠPOD. 

14.  Osobní věci dětí 

Dí'te&  do mater&ske'  s&koly potr&ebuje
 pevné bačkory s neklouzavou podrážkou /ne pantofle nebo crocs/
 pohodlny'  ode&v do tr&í'dy
 na'hradní' punc&ocha' c&e, tric&ko, ponoz&ky a spodní' pra'dlo
 pyz&amo

Na zahradu
 tepla'kovou soupravu, tenisky,  gumovky, letní' c&epici
 oteplovac&ky, vhodnou nepromokavou obuv,  rukavice palčáky
 
Osobní' pra'dlo a ode&v de& tí' v MŠ�  je tr&eba mí't c&iste' , lehke' , volne'  a vhodne'  dle poc&así'.  Osobní' ve&ci
dí'te& te je nutne'  mí't z du4 vodu moz&ne'  za'me&ny c&itelne&   podepsane'  na viditelne'm mí'ste& ,  nejle'pe
lihovy'm c&i  nevypratelny'm fixem nebo propisovací'  tuz&kou.  Ode&vy si  de& ti  ukla'dají'  do sve'ho
boxu se svou znac&kou v s&atne& , obuv do botní'ku. 
 

Je tr&eba poc&í'tat s tí'm, z&e se dí'te&  mu4 z&e pr&i hra' ch a c&innostech us&pinit, a to jak ve tr&í'de& ,  tak
venku.  Proto  doporuc&ujeme  da' t  de& tem  /zvláště  na  zahradu/ jine'  oblec&ení'  a  obuv,  nez&  ve
ktere'm odcha' zí' domu4 .  Rodic&  si s dí'te& tem pr&edem dohodne, ktere'  oblec&ení' ma'  do tr&í'dy, ktere'
na  vycha' zku.  De& ti  vedeme  k  samostatnosti  a  zodpove&dnosti,  pr&evle'kají'  se  samy.  Úc&itelka
poma'ha'  nejmens&í'm de& tem nebo te&m, ktere'  si o pomoc r&eknou. 
 

Hrnky  na  pití',  ruc&ní'ky,  leha' tka  a  lu4 z&koviny  poskytuje  de& tem  mater&ska'  s&kola  a  jsou  vz&dy
opatr&eny znac&kou dí'te& te. 
 

De&ti do MŠ�  nenosí' cenne'  pr&edme&ty, hrac&ky, mobilní' telefony aj. ve&ci, ktere'  by se mohly ztratit,
pos&kodit nebo by se mohly sta' t pr&edme&tem za'visti, vy'sme&chu nebo nadr&azenosti. Úc&itelka ma'
pra'vo hrac&ky ve tr&í'de&  odmí'tnout. Pokud si dí'te&  hrac&ku v mater&ske'  s&kole ponecha' , pak za ni
nese zodpove&dnost dí'te&  a rodic&. 
De&ti v adaptac&ní'm rez& imu si zpoc&a' tku mohou pro zajis&te&ní' pocitu bezpec&í' a jistoty pr&ina' s&et do
MŠ�  vlastní' plys&ovou hrac&ku.    

Rodic&e zodpoví'dají' za to, z&e dí'te&  nepr&inese do MŠ�  ve&ci, ktere'  by mohly, byť neu' myslne& , ohrozit
zdraví' de& tí'. 
 



Šladkosti lze da' t  dí'te& ti  do MŠ�  pouze ve dnech, kdy ma'  sva' tek nebo narozeniny a obdaruje
vs&echny de& ti ve tr&í'de& .  

15. Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí

De&ti  jsou  vedeny  k  s&etrne'mu  a  ohleduplne'mu  zacha' zení'  s  majetkem  MŠ� .  V  pr&í'pade&
prokazatelne'ho u' myslne'ho pos&kozova'ní' majetku MŠ�  dí'te& tem je rodic&  povinen tento majetek
uhradit c&i opravit takovy'm zpu4 sobem, aby mohl slouz& it pu4 vodní'mu u' c&elu.

16. Zvládnutí základních dovedností sebeobsluhy v MŠ

Pr&ijate'  de& ti by me& ly zvla'dat sebeobsluhu. Me& ly by se ume&t oble'knout,   svle'knout, nají'st se,
alespon&  lz& í'cí', vysmrkat se, zvla'dnout hygienu na toalete&  a by' t bez plen. Pokud dí'te&  nezvla'da'  po
3 me&sí'c&ní' adaptac&ní' dobe&  za'kladní' dovednosti ze sebeobsluhy mu4 z&e by' t vylouc&eno z MŠ� .

17.  Odpočinek, spánek, hygiena

De&ti si myjí' ruce po kaz&de'm pouz& ití' WC, pr&ed kaz&dy'm jí'dlem a po ne&m. Š�kola de& tem poskytuje
ruc&ní'k, my'dlo a toaletní' papí'r. Pyz&ama pouz& í'vají' de& ti vlastní', uc&í' se je skla'dat na pols&ta' r&  sve'ho
leha' tka a kaz&dy'  pa' tek je odna's& í'  domu4  vyprat. Leha' tka se denne&  rozkla'dají'.  Vy'me&nu, praní' a
z&ehlení' loz&ní'ho pra'dla a ruc&ní'ku4  zajis&ťuje v souladu s hygienicky'mi pr&edpisy mater&ska'  s&kola.
Je zajis&te&n dostatec&ny'  pitny'  rez& im v pru4 be&hu cele'ho dne dí'te& te jak v mater&ske'  s&kole, tak i pr&i
pobytu  na  s&kolní'  zahrade& .  Paní'  uc&itelky  v  pru4 be&hu  dne  de&tem  du4 lez& itost  pitne'ho  rez& imu
pr&ipomí'nají'. De&ti mají' moz&nost volby mezi slazeny'mi c&i neslazeny'mi na'poji. Z bezpec&nostní'ch
du4 vodu4  je za'kaz nosit vlastní' pití' v plastovy'ch lahvic&ka' ch. 

18.  Podávání léků v mateřské škole

Léky a léčebné prostředky /kapky, masti, léky/ ve škole nepodáváme. 

Pokud dí'te&  musí'  v dobe&  pobytu v mater&ske'  s&kole dostat le'k, bude mu poda'n az&  po pokynu
r&editelství' mater&ske'  s&koly na za'klade&  pí'semne'  dohody o poda'ní' le'ku4  se za'konny'm za' stupcem,
ktery'  pr&edloz& í' potvrzení' le'kar&e o jeho nutnosti poda'ní'. 

 

19.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 Dohled nad de&tmi vykona'vají'  uc&itele'  s&koly po celou dobu jejich vzde& la'va'ní'  a to od doby
pr&evzetí'  dí'te& te od za'konne'ho za' stupce nebo jim pove&r&ene'  osoby az&  do doby pr&eda'ní'  dí'te& te
za'konne'mu za' stupci nebo jim pove&r&ene'  osobe& .



 Pr&i  na'hle'm  onemocne&ní'   dí'te& te  nebo  u' razu  zajistí'   uc&itel  vc&asne'   poskytnutí'   první'
pomoci  a  o  uda' losti  a  provedeny'ch  opatr&ení'ch  neprodlene&  informuje  za'konne'ho  za' stupce
dí'te& te a r&editelku s&koly.

 Pr&i  na'hle'm  onemocne&ní'  dí'te& te  v  mater&ske'  s&kole  jsou  za'konní'  za' stupci  telefonicky
informova'ni  o zdravotní'm stavu dí'te& te  a  jsou povinni  si  dí'te&  co nejdr&í've  z  mater&ske'  s&koly
vyzvednout. 

 Vs&echny de&ti v mater&ske'  s&kole jsou pojis&te&ny proti u' razu4 m  a  nehoda'm v dobe&  pobytu
dí'te& te v mater&ske'  s&kole a pr&i akcí'ch mater&skou s&kolou organizovany'ch.

 Rodic&e /zákonný zástupci/ zodpoví'dají' za bezpec&nost svy'ch de& tí' jak pr&i spolec&ny'ch akcí'ch
v provozní' dobe&  s&koly  tak i pr&i akcí'ch po skonc&ení'  provozu s&koly  /Besídky, Uspávání ježků,
Loučení se školním rokem, apod./.

 Aktivity por&a'dane'  s&kolou jsou urc&eny pro de&ti pr&ijate'  k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní'  a jejich
za'konne'  za' stupce. Pokud se za'konny'  za' stupce u' c&astní' aktivity i s mlads&í'm sourozencem, ktery'
není' pr&ijat k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní', projedna'  tuto za' lez& itost s uc&itelkou, zda je vhodne'   a
moz&ne'  tuto aktivitu s mlads&í'm c&i stars& í'm sourozencem absolvovat a pokud dojde ke vza' jemne'
dohode& ,  je za'konny'  za' stupce povinen zabezpec&it  pe'c&i  o toto dí'te&  tak,  aby nebyla narus&ena
dana'  c&innost a byla zajis&te&na bezpec&nost tohoto dí'te& te.

 Zajis&te&ní'  bezpec&nosti  de& tí'  pr&i  be&z&ne'm  pobytu  mimo  u' zemí'  mater&ske'  s&koly  mu4 z&e  na
jednoho uc&itele pr&ipadat nejvy's&e 20 de& tí' z be&z&ny'ch tr&í'd.

 Pr&i specificky'ch c&innostech nebo pr&i pobytu de& tí' v prostoru na' roc&ne'm na jejich bezpec&nost
bude  o   bezpec&nost   de&tí'   pec&ovat   naví'c   dals& í'  uc&itel   nebo jina'  zletila'  osoba,  ktera'  je
zpu4 sobila'  k pra'vní'm u' konu4 m, a ktera'  je v pracovní'm vztahu k mater&ske'  s&kole.

 Zejme'na vzhledem k ochrane&  zdraví'  ostatní'ch de& tí'  mu4 z&e uc&itel,  pokud ma'  pr&i  pr&ebí'ra'ní'
de& tí' od za'konne'ho za' stupce nebo jim pove&r&ene'  osoby podezr&ení', z&e dí'te&  není' zdrave' , poz&a'dat
za'konne'ho za' stupce o doloz&ení' zdravotní' zpu4 sobilosti dí'te& te ke vzde& la'va'ní' formou pr&edloz&ení'
potvrzení' od le'kar&e.
 Rodic&e  odpoví'dají'  za  to,  co  mají'  de& ti  v  tas&ka' ch  a  kos&í'cí'ch,  uc&itelky  nejsou  povinny
kontrolovat  obsah tas&ek a kos&í'ku4 ,  zda  neobsahují'  nebezpec&ne'  ve&ci,  ktere'  si  de&ti  donesly z
domova /ostré předměty, léky, apod./
 rodic&e  plne&  odpoví'dají'  za  oblec&ení'  a  obutí'  svy'ch de&tí'  a  za ve&ci  /šperky,  knížky,  hračky,
potraviny/, ktere'  si dí'te&  bere s jejich svolení'm s sebou do s&koly . 

 Rodic&e  a  jine'  osoby se  nesmí'  bez  pr&edchozí'  domluvy s  pracovní'kem s&koly  samostatne&
pohybovat v prostora' ch a area' lu mater&ske'  s&koly,  krome&  prostor urc&eny'ch k pr&evle'ka'ní' de& tí'.

 Zahradní'  area' l  MŠ�  je  urc&en  k  pobytu  a  hra'm de&tí'  pouze  v  pr&í'tomnosti  uc&itelky  MŠ� .  Z
bezpec&nostní'ch du4 vodu4  není' povoleno, aby si dí'te& , pr&í'padne&  jeho sourozenec, pr&i pr&í'chodu do
MŠ�  a  pr&i  jeho odchodu z  MŠ� ,  hra' lo  da' le  v  zahradní'm area' lu  MŠ� ,  vyuz& í'valo  herní'  prvky a
podobne& . 

 V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření /budova i  přilehlé prostory školní
zahrady/  požívání alkoholu a jiných návykových látek  /zákon č.379/2005 Sb., v pozdějším
znění/. 

 Do area' lu MŠ�  vc&etne&  s&kolní' zahrady je zaka' za'no vodit psy ani jine'  doma' cí' mazlí'c&ky.



Opatření při výskytu pedikulózy  /zjištění vší ve škole/ 

V souladu se za'konem c&. 258/2000 Šb., o ochrane&  ver&ejne'ho zdraví', § 55-57 a dle za'kona c&.
561/2004 sb., /školský zákon/ stanovuje pr&i objevení' vs& í' na' sledují'cí' postup: 

 Pedagog  odde& lí'  dí'te&  od skupiny de&tí'  a  vyzve za'konne'  za' stupce,  aby si  dí'te&  co  nejdr&í've
vyzvedli k provedení' oc&isty a odnesli vs&echno na'hradní' oblec&ení' k vypra'ní'. 
 Nemocne'  dí'te&  nesmí'  by' t  pr&ijato do MŠ�  do doby, nez&  rodic&e  provedou odstrane&ní'  vs&ech
lezoucí'ch vs& í' a take'  hnid.
  Za odvs&ivení' ze za'kona zodpoví'dají' za'konní' za' stupci, s&kola tuto povinnost nema' .
 Š�kola vyme&ní' loz&ní' pra'dlo dí'te& te, zajistí' vysa' tí' kobercu4  a dezinfekci lu4 z&ka.
 Pokud za'konní' za' stupci se s&kolou nespolupracují' a posí'lají' do kolektivu neodvs&ivene'  dí'te& ,
bude o te' to skutec&nosti informova'n pr&í'slus&ny'  orga'n socia' lní' pe'c&e. 

20.  Vstup do mateřské školy

Žádáme rodiče, aby při příchodu do mateřské školy

1. zvonili a jednotlive&  oznamovali pr&í'chod do mater&ske'  s&koly
2. kontrolovali uzavr&ení' dver&í' pr&i pr&í'chodu a odchodu
3. nevpous&te& li dals& í' osoby do mater&ske'  s&koly
4. nevcha' zeli do MŠ�  v bota' ch, zouvali se v chodbic&ce k tomu urc&ene'
5. zaví'rali vchodovou branku

21.   Ochrana  před  sociálně  patologickými  jevy  a  před  projevy  diskriminace,
nepřátelství nebo   násilí 

Vy'chovne&  vzde& la'vací'  pu4 sobení'  zame&r&ene'  na  zdravy'  zpu4 sob  z& ivota  je  du4 lez& ity'm  prvkem
ochrany pr&ed socia' lne&  patologicky'mi jevy jiz&  u de&tí' pr&eds&kolní'ho ve&ku.

Úc&itelky de& ti hravou formou seznamují' s nebezpec&í'm drogove'  za'vislosti, alkoholismu, kour&ení',
vandalismu, kriminality a jiny'ch forem na' silne'ho chova'ní'.  Šouc&a' stí'  prevence je i  vytvor&ení'
pr&í'znive'ho socia' lní'ho klimatu mezi de& tmi navza' jem, mezi de&tmi a pedagogicky'mi pracovní'ky.
Úc&itelky  sledují'  vztahy mezi  de&tmi  a  pr&í'padne'  nevhodne'  chova'ní'  ihned r&es& í'  se  samotny'm
dí'te& tem  nebo  s  jeho  za'konny'mi  za' stupci,  pr&í'padne&  za  pomoci  s&kolsky'ch  poradensky'ch
zar&í'zení'. 

22. Organizace provozu školy v měsíci červenci, srpnu a v době vedlejších prázdnin 

V me&sí'cí'ch  c&ervenci  a  srpnu a  mezi  va'noc&ní'mi  sva' tky  je  provoz  MŠ�  pr&erus&en  .  Pr&erus&ení'
provozu MŠ�  ozna'mí' r&editelka s&koly rodic&i dí'te& te nejme'ne&  2 me&sí'ce pr&edem.

V dobe&  pr&erus&ení' provozu v me&sí'ci c&ervenci a srpnu je zajis&te&no pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' de& tí' v
ostatní'ch MŠ�  v Tachove& . 



Postup rodiče při umístění dítěte do jiné MŠ

 rodic& si musí' sa'm podat z&a'dost o umí'ste&ní' dí'te& te na poz&adovane'  MŠ�  v urc&ene'm termí'nu
 k z&a'dosti o pr&ijetí'  dí'te& te na dobu urc&itou pr&edloz& í'  kopii evidenc&ní'ho listu, kterou mu na
poz&a'da'ní' kmenova'  mater&ska'  s&kola vyda'
 r&editelka dane'  mater&ske'  s&koly pr&ijme dí'te&  k pr&eds&kolní'mu vzde& la'ní' na dobu urc&itou
 u' platu za pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' bude rodic&  dí'te& te hradit jiz&  v den poda'ní' z&a' dosti o pr&ijetí'
dí'te& te k pr&eds&kolní'mu vzde& la'va'ní' v dobe&  pra'zdnin
 u' platu za stravne'  uhradí' rodic& dí'te& te po ukonc&ení' pr&eds&kolní'ho vzde& la'va'ní' na dobu urc&itou
v dane'  MŠ�  
 pokud  rodic&  kmenove'  MŠ�  pr&ihla' sí'  dí'te&  k  pra'zdninove'mu  provozu,  uhradí'  u' platu  za
pr&eds&kolní' vzde& la'va'ní' i v pr&í'pade& , z&e dí'te&  do MŠ�  nenastoupí' /je mu drženo místo/

Omezení nebo přerušení provozu

Provoz MŠ�  lze ze za'vaz&ny'ch du4 vodu4  a po projedna'ní' se zr&izovatelem omezit nebo pr&erus& it i v
jine'm období'  nez&  v  me&sí'ci  c&ervenci a srpnu. Za za'vaz&ne'  du4 vody se povaz&ují'  organizac&ní'  c&i
technicke'  pr&í'c&iny, ktere'  znemoz&n& ují'  r&a'dne'  poskytova'ní' pr&eds&kolní'ho vzde& la'va'ní'.  Informaci o
omezení'  nebo  pr&erus&ení'  provozu  zver&ejní'  r&editelka  MŠ�  na  pr&í'stupne'm  mí'ste&  ve  s&kole
neprodlene&  pote' , co o omezení' nebo pr&erus&ení' provozu rozhodne.

23.  Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, zákonných
zástupců a  pedagogických pracovníků 

Práva dítěte: Dítě má právo

 aby  mu  byla  spolec&ností'  poskytova'na  ochrana  /potřeba  jídla,  oblečení,  místa  k  životu,
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky
zranit/

 by' t respektova'no jako jedinec ve spolec&nosti /slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo
na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/

 na emoc&ne&  kladne'  prostr&edí'  a projevova'ní'  la' sky /právo na pozornost a vedení ze strany
dospělých, právo dostávat a projevovat lásku,…/

 by' t  respektova'no  jako  jedinec  s  moz&ností'  rozvoje,  ktery'  si  chce  potvrzovat  svoji
identitu /právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval
ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a
nadání, právo hrát si, právo na soukromí…/

 by' t  respektova'n  jako  individualita,  ktera'  si  tvor&í'  svu4 j  vlastní'  z& ivot  /právo  na  chování
přiměřené věku/

 na  kvalitní'  pr&eds&kolní'  vzde& la'ní'  v  rozsahu  poskytovane'm mater&skou  s&kolou  podle  jeho
schopností' a na podporu rozvoje jeho osobnosti

 na bezpec&nost a ochranu zdraví' be&hem vs&ech c&inností' s&koly
 na fyzicky a psychicky bezpec&ne'  prostr&edí' pr&i jeho pobytu v mater&ske'  s&kole
 zu' c&astnit se vs&ech aktivit MŠ�  v c&ase docha' zky, ke ktere'  bylo pr&ijato, pokud to dovolí' jeho

zdravotní' stav
 pr&i  na' stupu do mater&ske'  s&koly na individua' lne&  pr&izpu4 sobeny'  adaptac&ní'   rez& im /zákonní

zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup/
 r&editelka MŠ�  bude r&es& it se za'konny'mi za' stupci dí'te& te pr&í'padne'  projevy agrese c&i s& ikany ze

strany  dí'te& te  agresora  vu4 c&i  ostatní'm  de&tem  c&i  uc&itelka'm  i  s  moz&ností'  ukonc&ení'  jeho
pr&eds&kolní'ho vzde& la'va'ní'.



Povinnosti dítěte: Dítě má povinnost 

 dodrz&ovat stanovena'  pravidla souz& ití'  v MŠ�  a  plnit pokyny zame&stnancu4  s&koly k ochrane&
zdraví' a bezpec&nosti, s nimiz&  bylo sezna'meno

 dba' t pokynu4  uc&itelu4  a ostatní'ch zame&stnancu4  s&koly
 s&etrne&  zacha' zet s hrac&kami a uc&ební'mi pomu4 ckami
 dodrz&ovat osobní' hygienu
 vza' jemne&  si poma'hat a neubliz&ovat si
 ozna'mit uc&itelce nebo ostatní'm zame&stnancu4 m s&koly jake'koliv pr&a'ní', potr&ebu

Práva zákonných zástupců: Zákonný zástupce má právo

 na informace o pru4 be&hu a vy'sledcí'ch vzde& la'va'ní'  de& tí'  /Kontakt s uc&itelkami je umoz&ne&n
denne&  pr&i pr&eda'va'ní' de& tí', s r&editelkou s&koly kdykoliv po pr&edchozí' domluve& ./

 vyjadr&ovat se ke vs&em rozhodnutí'm ty'kají'cí'm se podstatny'ch za' lez& itostí' vzde& la'va'ní' jejich
dí'te& te, pr&ic&emz&  jejich vyja'dr&ení'm musí' by' t ve&nova'na pozornost

 na  informace  a  poradenskou  pomoc  s&koly  nebo  s&kolske'ho  poradenske'ho  zar&í'zení'  v
za' lez& itostech ty'kají'cí'ch se vzde& la'va'ní' jejich dí'te& te

 na diskre'tnost a ochranu informací', ty'kají'cí'ch se jejich osobní'ho a rodinne'ho z& ivota
 konzultovat vy'chovne'  i jine'  proble'my sve'ho dí'te& te s uc&iteli s&koly
 pr&ispí'vat svy'mi na'pady a na'me& ty k obohacení' vzde& la'vací'ho programu s&koly
 projevit jake'koli pr&ipomí'nky k provozu MŠ�  /učitelce nebo ředitelce školy/
 na pr&í'stup k osobní'm u' daju4 m, na opravu a vy'maz osobní'ch u' daju4

Povinnosti zákonných zástupců: Zákonný zástupce má povinnost 

 provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel 

 zajistit plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte /děti 5ti leté a starší/

 zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé – pokud
bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte nebo přivede do
MŠ  dítě  po  nemoci,  budeme  požadovat  potvrzení  o  bezinfekčnosti  od  dětského
lékaře 

 za'konní'  za' stupci  dí'te& te  mají'  povinnost  ozna'mit  uc&itelce  ve  tr&í'de&  jake'koliv  skutec&nosti,
ktere'  se  ty'kají'  zdravotní'ho  stavu  dí'te& te  a  ktere'  se  uda' ly  i  mimo  MŠ�  /alergie,  mdloby,
nevolnost,  úraz…/ a  poslat  zpra'vu  v  pr&í'pade&  vy'skytu  pr&enosne'  infekc&ní'  nemoci  v
rodine&  /neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod./

 r&í'dit se s&kolní'm r&a'dem a respektovat vnitr&ní' pr&edpisy s&koly -  přivádět dítě včas do MŠ (do
8h.) a dodržovat časové intervaly k vyzvedávání dětí MŠ

 informovat s&kolu o zme&ne&  zdravotní' zpu4 sobilosti, zdravotní'ch obtí'z& í'ch dí'te& te nebo jiny'ch
za'vaz&ny'ch skutec&nostech, ktere'  by mohly mí't vliv na pru4 be&h vzde& la'va'ní'

 oznamovat  s&kole  u' daje,  ktere'  jsou  podstatne'  pro  pru4 be&h  vzde& la'va'ní'  nebo  bezpec&nost
dí'te& te, a zme&ny v te&chto u' dají'ch

 ozna'mit neprodlene&  kaz&dou zme&nu souvisejí'cí'  s dí'te& tem sde& lit  uc&itelce /změny bydliště,
telefony, zdravotní stav…/



Práva pedagogických pracovníků: Pedagogický pracovník má právo

 na  zajis&te&ní'  podmí'nek  potr&ebny'ch  pro  vy'kon  jeho  pedagogicke'  c&innosti,  zejme'na  na
ochranu pr&ed fyzicky'm na' silí'm nebo psychicky'm na' tlakem ze strany de&tí' nebo za'konny'ch
za' stupcu4  de&tí' a dals& í'ch osob, ktere'  jsou v pr&í'me'm kontaktu s pedagogicky'm pracovní'kem
ve s&kole

 aby nebylo do jeho pr&í'me'  pedagogicke'  c&innosti zasahova'no v rozporu s pra'vní'mi pr&edpisy
 na vyuz& í'va'ní' metod, forem a prostr&edku4  dle vlastní'ho uva' z&ení' v souladu se za' sadami a cí'li

vzde& la'va'ní' pr&i pr&í'me'  vyuc&ovací', vy'chovne' , specia' lne&  pedagogicke'  c&innosti
 na objektivní' hodnocení' jeho pedagogicke'  c&innosti

Povinnosti pedagogických pracovníků: Pedagogický pracovník má povinnost 

 vykona'vat pedagogickou c&innost v souladu se za' sadami a cí'li vzde& la'va'ní'
 chra'nit  a  respektovat  pra'va  dí'te& te,  chra'nit  bezpec&í'  a  zdraví'  dí'te& te  a  pr&edcha' zet  vs&em

forma'm rizikove'ho chova'ní' ve s&kole
 svy'm pr&í'stupem k vy'chove&  a vzde& la'va'ní'  vytva' r&et pozitivní'  a bezpec&ne'  klima ve s&kolní'm

prostr&edí' a podporovat jeho rozvoj
 zachova'vat  mlc&enlivost  a  chra'nit  pr&ed zneuz& ití'm osobní'  u' daje,  informace o zdravotní'm

stavu de&tí' a vy'sledky poradenske'  pomoci s&kolske'ho poradenske'ho zar&í'zení', s nimiz&  pr&is& li
do styku

 poskytovat  dí'te& ti nebo za'konne'mu za' stupci nezletile'ho dí'te& te informace spojene'  
s vy'chovou a vzde& la'va'ní'm

Tento s&kolní' r&a' d byl projedna'n 28.8.2020 na pedagogicke'  rade& .

Miroslava Kos&ťa' lova'
r&editelka s&koly



Pr&í'loha 1.

Organizace s&kolní'ho roku 2020/2021 v za'kladní'ch s&kola' ch, str&ední'ch s&kola' ch, za'kladní'ch

 ume& lecky'ch s&kola' ch a konzervator&í'ch 
 

Období  školního  vyučování  ve  školním  roce  2020/2021  začne  ve  všech  základních  školách,
středních  školách,  základních  uměleckých  školách  a  konzervatořích  v  úterý  1.  září  2020.
Vyučování  bude  v  prvním  pololetí  ukončeno  ve  čtvrtek  28.  ledna  2021.  Období  školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny pr&ipadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zaha' jeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. 
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny  -  Tachov -  22. 2. - 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.Období
školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
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