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I. Organizace provozu mateřské školy 

 

 Přijímací řízení 

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v předem stanoveném termínu. 

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.  

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku 

dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole spolu s evidenčním listem dítěte a 

informacemi o provozu ve stanoveném termínu. Dále opět ve stanoveném termínu přinesou 

ředitelce školy vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra a dostanou číslo, pod kterým 

bude dítě vedeno po dobu přijímacího řízení. Po ukončení přijímacího řízení je na webových 

stránkách školy a ve vývěsce školy uvedena čísla přijatých i nepřijatých dětí. Po ukončení 

zápisu si rodiče mohou rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ vyzvednout u ředitelky školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče musí vyzvednout ve stanoveném termínu ředitelky školy, 

nevyzvednutá negativní rozhodnutí jsou rodičům odeslány poštou. 

Mateřská škola přijímá v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 178/2016 Sb., (školský zákon) děti 

ve věku  od 3 ad 6 let, při volné kapacitě též nejdříve dvouleté.  

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. V povinném předškolním vzdělávání může být přijato dítě bez 

očkování. 

   

Podrobnosti o organizaci mateřské školy 

 

Školní rok začíná 3. září 2018 a končí 1. září 2019 následujícího kalendářního roku.  

Mateřská škola organizuje zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez 

přerušení vzdělávání, školní výlety, plavání, kroužky a další akce související s výchovně 

vzdělávací činností školy. 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně 

pedagogická podpora. 
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II. Organizace povinného předškolního vzdělávání, vzdělávání dětí s přiznanými 

podpůrnými opatřeními a dětí nadaných 

Povinné předškolní vzdělávání 

S účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky, povinné. 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v 

časovém rozmezí od 8,00 do 12,00 hodin. 

Počty dětí ve třídě musí odpovídat ustanovení vyhlášky o předškolním vzdělávání. 

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit 

ředitelce školy i v průběhu školního roku. 

Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný 

zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního 

roku. 

Individuální vzdělávání dětí – rodič je povinen oznámit období a důvody individuálního 

vzdělávání. 

Po obdržení oznámení o individuálním vzdělávání (musí obsahovat- jméno, příjmení, rodné 

číslo a místo trvalého pobytu dítěte), doporučí ředitel zákonnému zástupci oblasti ze ŠVP PV, 

ve kterých má být dítě rozvíjeno. 

Termíny a způsob ověřování osvojování očekávaných výstupů v doporučených oblastech 

obdrží zákon. zástupce takto vzdělávaného dítěte písemně od ředitelky školy při zahájení 

individ. vzdělávání. 

V případě, že se dítě nedostaví k ověření výstupů individ. vzdělávání, ukončí se individuální 

vzdělávání a dětí neprodleně zahájí denní docházku do MŠ. 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 

upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a 

projedná jej s ředitelem školy. 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte. 
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Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 

zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. 

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v 

souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden 

krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného 

opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že 

podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje 

informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná. 

Vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory. 

III. Složení a zaměření tříd 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve věkově oddělených ročnících a čtyřech třídách. 

Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím a 

respektováním jejich věkových a individ. specifik. Děti 3-4 leté vedeme k co nejrychlejší a 

účelné adaptaci v kolektivu spolu s dětmi 4-5 letými jsou vzdělávány ve všech oblastech 

všeobecného zaměření (kognitivní činnosti, estetické čnnosti, předmatematická a čtenářská 

gramotnost, tělovýchovné činnosti). Děti 5-6 leté a děti s OŠD se pečlivě připravují na 

plynulý přechod do ZŠ. 

Pro všechny typy předškolního vzdělávání v Mateřské škole Pohádka v Praze 12 je zpracován 

školní vzdělávací program Radostná atmosféra pomáhá otevřít srdce. 
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IV. Platby v mateřské škole 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Platnost od 01.09.2018 do 31.08.2019. 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve 

znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:  

 

Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky, 

mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2)  

Pro rok 2018/2019 – děti narozené 1.9.2012do 31.08.2013. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 750 Kč měsíčně (vyhláška č. 

14, § 6, odst.2). 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo 

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 

péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

 

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na 

příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání 

sociálního příplatku. 

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 

164, odst. a). 

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 

po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která 

nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu 

omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel 

mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před 

přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech 

neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního 

měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou 

splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem 

nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 5 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od 

úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 5, nenastane splatnost 

úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní 

moci. 

 

V. Úplata za školní stravování dětí 

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy. 

Stravné pro školní rok 2018/19 stanovuje ředitelka školy takto:  

děti ve věku 3 až 6 let   -   36 Kč 

děti  ve věku 7 let          -   40 Kč 

Částka zahrnuje dopolední a odpolední svačinu a oběd a celodenní pitný režim. 
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Způsob platby 

Školné a stravné se platí elektronicky inkasem z účtu rodičů nebo hotově po domluvě 

s ředitelkou MŠ. Platba probíhá vždy k 15.dni dopředu. Podrobnosti k placení dostanou rodiče 

vždy na začátku školního roku. 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou 

pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení 

těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a  

v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

 

VI. Evidence dítěte 

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude 

vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále 

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování 

písemnost a telefonické spojení.  

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský 

lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. 

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo 

trvalého pobytu a telefon). 

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

 

VII. Provoz mateřské školy 

 

Provoz  mateřské školy je od 06:30 do 17:00 hodin. 

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 08:30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  

podle aktuální potřeby rodičů. 

 

Zabezpečení budovy probíhá ve 20:00 hod. 

  

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. 

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-

mailem. 

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto 

skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. 

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou 

rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 

  

Učitelka má možnost v krajním případě požádat rodiče o zdravotní potvrzení. 

 



6 

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených 

zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají 

zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. 

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v 

MŠ a při akcích MŠ organizovaných.  

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v 

šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

 

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci 

nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel 

mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň 

projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního 

vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení 

provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na 

přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání 

podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v 

souladu se zvláštním právním předpisem
2a)

 v době omezení nebo přerušení provozu. 

     Pro vzdělávání dětí v letních měsících je určen náhradní provoz ve školkách vybraných 

zřizovatelem, tedy MČ Praha 12. 

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 

přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují 

organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního 

vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na 

přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. 

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 

 

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI 

 

Rodiče 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 nebo ředitelkou školy 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 

 zapojit se do práce SRPŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních 

rodičů a dětí 

 projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy 

 požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ 

 požádat o možnost individuálního vzdělávání dítěte 
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Dítě má právo: 

 

 aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo 

psychicky zranit) 

 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, 

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) 

 -na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 

pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, 

kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i 

projevovat lásku,...). 

 -být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který 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,...). 

 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být 

připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...). 

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

 

 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

 zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy 

bylo vhodně a čistě upraveno, 

 na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, 

 informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání dítěte, 

 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem, 

 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona 

č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro 

vedení školní matriky), 

 ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 

 zajistit přítomnost předškolního dítěte  v mateřské škole v hodinách určených pro 

povinné vzdělávání , tedy od 8,00 do 12,00.  

 Omlouvat nepřítomnost dítěte, které absolvuje poslední povinný rok před nástupem do 

základní školy, bezodkladně písemně na e-mail školy. Nejdéle však do 3 dnů. 

 

Povinnosti dítěte: 

 Děti přiměřeně věku dodržují školní řád 

 Děti neničí majetek školy 

 Děti se řídí dohodnutými pravidly ve třídách. 

  Děti respektují pokyny zaměstnanců školy. 
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IX. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A 

JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED 

PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník 

převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je 

pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě 

pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem 

dítěte. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské 

školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka 

připadlo nejvýše 

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 

b) 20 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením s asistentem 

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

Při zvýšení počtu dětí  nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, 

nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel mateřské školy k 

zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou 

zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k 

právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitel mateřské školy 

počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se 

zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí má pedagogický pracovník právo, 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 ošetřujícího lékaře. 

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si má právo 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 i ostatní zaměstnanci zásady, podrobněji 

popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP: 

 

a) při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se 

pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li 

neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co 

nejblíže při levém okraji vozovky. 

Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené 

viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a 

nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

b) pobyt dětí v přírodě 

 využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství 
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 pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny 

nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.) 

c) 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 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 

d) pracovní a výtvarné činnosti 

 při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 

použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito 

nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka 

školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.) 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z 

Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze 

dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25. 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí.  

     Škola pracuje s Minimálním preventivním programem, zaměřeným na předškolní 

věk. Přímo máme projekt „Nenič si své, chytré tělo“ Důležitým prvkem ochrany před 

sociálně patologickými jevy 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 

násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s 

cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se 

zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 

pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

 

 

                           X. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání. 

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. 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich 

pobytu v mateřské škole. 



10 

 

 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 

dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi 

mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské 

školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, 

popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte. Po dobu 

pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 

skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

Zabezpečení budovy MŠ 

Školní budova je zabezpečena kamerovým systémem. Do budovy se dostane pouze člověk, 

kterého vidíme ve třídě na obrazovce a zároveň se přihlásí jménem do mikrofonu. Škola se 

zamyká v 9,00 hodin, odemyká ve 12,00 hodin při vyzvedáván í dětí. Každá návštěva 

vstupující vchodem k ředitelce nebo k vedoucí školní jídelny po zazvonění nahlásí své jméno 

a účel návštěvy, jde k ředitelce do patra pouze s doprovodem. 

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod 

jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu 

školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 

 

Další bezpečnostní opatření 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání 

nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která 

k tomu nejsou určena. 

O kontrolách  se provádí písemné záznamy. 

Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy. 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 21.01.2019 

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 27.8.2018 

Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání směrnice na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

Monika Lienertová  

ředitelka MŠ Pohádka v Praze 12 


