
Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710

ŠKOLNÍ  ŘÁD

SŘP 1/2020

Ředitelka Mateřské školy Kolín, Bachmačská 710, příspěvková organizace vydává tento školní řád,
který je vypracován v souladu se zákonem č.  561/2004 Sb.,  o předškolním,  základním,  středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), s vyhláškou č. 14/2005 Sb. v platném
znění  (vyhláška  o předškolním vzdělávání),  vyhláškou  č.  107/2005 Sb.,  (o  školním stravování)  a
zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, a kterým se upřesňují podrobnosti k  výkonu
práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů  s pedagogickými  a  ostatními  pracovníky,  provoz  a  vnitřní  režim  školy,  podmínky  zajištění
bezpečnosti  a  ochrany  dětí  a  jejich  ochrany  před  sociálně  patologickými  jevy  a  před  projevy
diskriminace, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, apod. 

1. PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ:  

Předškolní výchova a vzdělávání podporují rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílejí se na
jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji  a na osvojení  základních pravidel chování,
základních  životních  hodnot  a  mezilidských  vztahů.  Předškolní  vzdělávání  vytváří  základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před
vstupem do  základního  vzdělávání.  Navazuje  na  výchovu  dětí  v rodině  a  v součinnosti  s rodinou
zajišťuje dětem všestrannou péči. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let.  Dítě mladší  3 let  nemá na přijetí  do mateřské školy právní  nárok“  (§ 34 odst.  1 zákona č.
561/2004 Sb.,v platném znění).

Vzdělávání v mateřské škole (dále jen MŠ) Bachmačská se uskutečňuje podle školního vzdělávacího
programu  „Začínáme  písničkou“  (dále  jen  ŠVP),  který  je  zpracován  v souladu  s rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní  vzdělávání  (dále  jen RVP PV).  Při  plnění  základních cílů
vzdělávání  a  školního  vzdělávacího  programu   se  MŠ  řídí  příslušnou  platnou  školskou  a
pracovněprávní  legislativou,  zejména  školským  zákonem,  vyhláškou  o  předškolním  vzdělávání  a
správním řádem.  ŠVP vydává  ředitelka  mateřské  školy.  Je  přístupný  na  informačním  panelu  ve
vestibulu MŠ .

2. NÁSTUP A  ADAPTACE  NOVÝCH  DĚTÍ:  

Při  nástupu  dítěte  do  MŠ  předávají  rodiče  učitelkám  vyplněný  Evidenční  list  dítěte,  Osobní
charakteristiku dítěte a pověření  osob k vyzvedávání dítěte z MŠ.
Pokud  budou  zákonní  zástupci  požadovat  změnu  sjednaných  podmínek,  je  nutno  tuto  změnu
dohodnout s ředitelkou MŠ . Pokud je to možné, je zpočátku vhodné ponechat dítě v MŠ kratší čas,
např. pouze do vycházky, postupně dobu pobytu prodlužovat. S dětmi se  v klidu rozloučit, přičemž
loučení  zkrátit  na  nezbytně  nutnou  dobu.  Letáček  s informacemi  jak  dítěti  usnadnit  nástup  do
mateřské školy  získají  rodiče na první  třídní  schůzce v červnu daného roku.  Aktuálně bývají  tyto
informace zveřejněny na webových stránkách MŠ. 
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3. ZÁKLADNÍ   PRÁVA  A  POVINNOSTI  DĚTÍ   PŘIJATÝCH   K     PŘEDŠKOLNÍMU  
VZDĚLÁVÁNÍ:

Každé přijaté dítě do MŠ má právo:
- Na kvalitní výchovu a vzdělávání směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.
- Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.
- Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.
- Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví. 
- Být respektováno jako jedinec ve společnosti (má právo na přátelství, na respektování jazyka,

barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
- Další práva dětí při  předškolním vzdělávání vyplývají  z ustanovení ostatních článků tohoto

školního řádu.
Každé dítě je povinno:

- Řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob.
- Neopouštět  třídu,  budovu  nebo  zahradu  mateřské  školy  bez  vědomí  učitelky  nebo  jiné

pověřené osoby.
- Nedopouštět se projevů rasismu a šikanování.
- Snažit se dodržovat pravidla kulturního a společenského chování.
- Nenosit  do  mateřské  školy  cenné  věci,  peníze  apod.  (školka  neodpovídá  za  škodu

způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školky bezdůvodně přineseny a nebyly
vyžádány učitelkou).

- Nenosit do mateřské školy předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí.
- Další  povinnosti  dětí  při  předškolním  vzdělávání  vyplývají  z ustanovení  ostatních  článků

tohoto školního řádu.

4. ZÁKLADNÍ PRÁVA  A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ PŘI  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ:  

Zákonní zástupci mají právo:
- Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
- Vyjadřovat se k rozhodnutím MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, projevit

připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce MŠ.
- Vyjadřovat své připomínky a přání přes schránku důvěry, osobně, nebo formou dotazníků.
- Na poradenskou pomoc MŠ v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
- Na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich osobního a rodinného života v souladu se

zákonem na ochranu osobních údajů.
- Po  dohodě  s učitelkou být  při  adaptaci  dítěte  po  dobu  nezbytně  nutnou přítomni

výchovným činnostem ve třídě. 
- Další  práva  zákonných  zástupců  dětí  při  předškolním  vzdělávání  vyplývají  z ustanovení

ostatních článků tohoto školního řádu.
Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni: 

- Zajistit, aby dítě docházelo do MŠ čisté a vhodně upravené a oblečené.
- Chránit  zdraví  svých  dětí  i  zdraví  spolužáků  tím,  že  kontrolují  předměty,  se  kterými  děti

manipulují a které do MŠ přinášejí. Nepovolovat dětem činnosti, které ohrožují jejich fyzické a
psychické zdraví.  Do areálu MŠ je  proto zakázáno nosit  a používat  věci  nebezpečné pro
zdraví  a  život  vlastní  a  ostatních  osob  (střelné,  poplašné,  bodné,  paralyzující  a  perkusní
zbraně,  třaskaviny,  petardy apod.),  distribuovat a používat  návykové látky (drogy,  alkohol,
cigarety…).

- Předávat dítě do MŠ zdravé. Při předávání dítěte ke vzdělávání v MŠ informovat učitelku o
aktuálním  zdravotním  stavu  dítěte  (nevolnost,  zvracení,  zaslepená  víčka,  únava,  kašel,
domácí úraz apod.), případně o výskytu infekční choroby v rodině. Pokud učitelka zjistí, že
dítě má příznaky jakéhokoliv onemocnění, a přesto rodiče chtějí dítě do MŠ umístit, provede
v tomto případě ranní filtr a zjištěný stav zapíše. V případě nutnosti je oprávněna požadovat
potvrzení od pediatra, že je dítě zdravé a schopné pobytu v kolektivu MŠ. 

- Po vyléčení  infekčního onemocnění  (pokud je  dítě  sledováno KHS) dítě  přijímáme pouze
s potvrzením od lékaře, že je dítě zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

- Informovat neprodleně mateřskou školu o změnách telefonu, bydliště, jména dítěte i rodičů,
pověření o odchodech z MŠ apod.
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- Dodržovat ustanovení tohoto školního řádu. Jeho porušování může vést ke správnímu řízení,
jehož důsledkem může být i ukončení docházky dítěte do MŠ.

- Na vyzvání  ředitelky MŠ se osobně účastnit  projednávání  závažných otázek týkajících se
vzdělávání dítěte.

- Další  povinnosti  zákonných  zástupců  při  předškolním  vzdělávání  vyplývají  z ustanovení
ostatních článků tohoto školního řádu.

5.  UPŘESNĚNÍ  VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI  VZDĚLÁVÁNÍ
DĚTÍ  A  PRAVIDLA  VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  S  PEDAGOGICKÝMI
PRACOVNICEMI:
5.1. Podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání po ukončení 
       vzdělávání:

- Mateřská  škola  vykonává  dohled  nad  dítětem  od  doby,  kdy  je  pedagogická  pracovnice
převezme  od  jeho  zákonných  zástupců  nebo  jím  pověřené  osoby,  až  do  doby,  kdy  je
pedagogická pracovnice předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

- Zákonní zástupci předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogické pracovnici nejlépe až
v příslušné třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě
dojde  do  třídy  již  samo.  Vždy  je  nutný  alespoň  vizuální  kontakt  učitelky  se  zákonným
zástupcem dítěte.

- Zákonní  zástupci  dítěte  respektují  program  MŠ,  zbytečně  je  nenarušují.  Ve  výjimečných
případech mohou s třídní učitelkou individuálně dohodnout jiný než obvyklý příchod dítěte do
MŠ, např. při návštěvě lékaře apod. 

- Odpoledne  vyzvedávají  rodiče  nebo  jimi  písemně  pověření  zástupci  dítě  rovněž  ve  třídě
(event.  na  zahradě),  kde  jim  je  osobně  předá  přítomná  učitelka.  Pokud  se  tak  nestane,
přebírají rodiče za bezpečnost dítěte (při chůzi po schodech MŠ, odchodu ze zahrady) plnou
odpovědnost.

- Zákonní  zástupci  dítěte  mohou k vyzvedávání  dítěte  z MŠ  písemně pověřit  jinou  osobu.
Písemné pověření je založeno u evidenčního listu dítěte. Zápis o vyzvedávání dítěte uvedený
na evidenčním listu nenahrazuje písemné pověření. Dítě nelze vydat jiné nepověřené osobě
jen po telefonické domluvě. V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, kritériem
je dovršení  10let věku. Zákonný zástupce prohlašuje, že právní jednání vyzvednutí dítěte
z MŠ,  k němuž  nezletilou  osobu  pověřil,  je  přiměřené  jeho  rozumové,  mravní  a  volní
vyspělosti.

- Zákonní zástupci mají zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době (po skončení
provozu), což vyplývá z §  5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění. Pokud tak
neučiní, učitelky jej telefonicky kontaktují. Pokud se učitelkám nepodaří kontaktovat zákonné
zástupce  ani  jimi  pověřenou  osobu,  jsou  oprávněny  kontaktovat  orgán  sociálně-právní
ochrany  dětí  (OSPOD),  městský  úřad,  Policii  ČR,  případně  Městskou  policii.  Opakované
případy  pozdních  odchodů jsou  považovány za  narušování  provozu  školy,  za  porušování
školního  řádu,  a  mohou  být  řešeny  ve  správním  řízení  a  vést  k rozhodnutí  o  ukončení
předškolního vzdělávání dítěte.

5.2. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených 
        výsledcích:

- MŠ spolupracuje  se  zákonnými  zástupci  dětí  a  dalšími  fyzickými  a  právnickými  osobami
s cílem  vyvíjet  aktivity  a  organizovat  činnosti  ve  prospěch  rozvoje  dětí  a  prohloubení
vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

- Zákonní  zástupci  dítěte  se  mohou  informovat  o  cílech,  zaměření,  formách  a  obsahu
vzdělávání v  MŠ ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).  Všechny dokumenty směřující
k rodičům (ŠVP, Školní řád, směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání, směrnice o školním
stravování apod.) jsou volně přístupné ve vestibulu mateřské školy. Aktualizace a průběžné
informace jsou vyvěšovány na nástěnkách, bývají vyvěšeny na webových stránkách. 

- Na začátku školního roku (v září) se koná schůzka všech rodičů dětí, která slouží ke sdělení
informací ohledně organizace a zabezpečení daného školního roku.

- Na konci  školního roku (červen)  se koná schůzka rodičů nově přijatých dětí,  která  slouží
k předání informací rodičům týkající se snadného nastoupení jejich dětí do MŠ v následujícím
školním roce. 

- Ranního  předávání  dítěte  využívají  rodiče  k předání  aktuálních  informací  zejména  o
zdravotním stavu dítěte a jiných nutných individuálních záležitostech.
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- Na  prospívání  dítěte,  jeho  zájem a  zapojování  do  školních  aktivit  apod.,  se  informují  při
odpoledním rozcházení, nebo při předchozí domluvě s pedagogickým personálem.

- Třídní  učitelky  připravují  během  školního  roku  několik  schůzek  a  besídek s ukázkou
výchovně  vzdělávací  práce,  kde  mají  rodiče  své  dítě  možnost  shlédnout  při  různých
činnostech (ukázka výchovné práce předškoláků s besedou ke školní zralosti, vánoční 
besídka, rozloučení s předškoláky, popř. ukázka práce z Aj a hry na flétnu…).

- svoje  připomínky k MŠ mohou rodiče vyjádřit  na schůzkách s rodiči,  kdykoliv  během roku
učitelkám, ředitelce MŠ, popř. formou schránky důvěry. 

- Pokud  bude  mít  dítě  odklad  školní  docházky  (OŠD),  je  nutné  ředitelce  MŠ  předložit
Rozhodnutí  o  odkladu  školní  docházky  vydaného  základní  školou  a  to  do  konce  května
daného roku.

5.3. Školní a mimoškolní akce:
- Na  první  schůzce  rodičů  (v  září)  rodiče  hlasují  o  výši  finančního  příspěvku  na  školní  a

mimoškolní akce.
- Zaplacení příspěvku se považuje za souhlas zákonného zástupce  s účastí  jeho dítěte na

akcích pořádaných mateřskou školou. V případě, že rodič s akcí nesouhlasí, sdělí toto včas
třídním učitelkám, popř. ředitelce MŠ. 

- Informace  o  připravovaných  akcích  jsou  oznamovány  na  nástěnkách,  e-mailem,
prostřednictvím webových stránek.

- Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při
akcích MŠ organizovaných.

5.4. Způsob omlouvání dětí:
- Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské

škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu buď písemnou formou (zápisem do
sešitu omlouvání dětí  nebo předáním písemného oznámení osobně či v zastoupení),  nebo
prostřednictvím telefonu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ.

- Pokud rodiče potřebují omluvit dítě tentýž den, ať je to ze zdravotních, či jiných důvodů, učiní
tak nejpozději do 7,30 hod. ráno toho dne. Ve vazbě na úhradu za školní stravování nelze brát
na pozdější omluvení zřetel. Nestihne-li rodič stravné včas odhlásit, má právo si první den
oběd pro dítě vyzvednout ve školní kuchyni v době kolem 11,30 hod. Na následující dny pak
dítě omluví kdykoliv během dne písemně, ústně, či telefonicky. 

- Dlouhodobou nepřítomnost dítěte – delší  než 14 dní  -  je třeba omluvit  ředitelce mateřské
školy, a to písemně (lze i mailem).

- Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu dítěte v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,
úraz  apod.)  jsou  rodiče  neprodleně  telefonicky  informováni  a  vyzváni  k zajištění  další
zdravotní péče o dítě.

- K odhlašování stravy slouží mobilní telefon, a to pro SMS kdykoliv, k hovorům v pracovní dny
v pondělí – čtvrtek  v dopoledních hodinách.

6.   DOCHÁZKA  A  ZPŮSOB  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ,  KTERÉ  PLNÍ  POVINNÉ  PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ.

Povinné předškolní  vzdělávání se vztahuje  dle  § 34a odst.  1 školského zákona na státní  občany
České  republiky,  kteří  pobývají  na  území  České  republiky  déle  než  90  dnů,  a  na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky  trvale  nebo  přechodně  po  dobu  delší  než  90  dnů,  a  na  účastníky  řízení  o  udělení
mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje
se v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají
na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
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Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,  docházelo
do  mateřské  školy  řádně.  Zanedbává-li  péči  o  povinné  předškolní  vzdělávání,  dopustí  se  tím
přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

6.1. Omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den
jeho  nepřítomnosti,  písemně,  telefonicky,  nebo  osobně.  Po  návratu  dítěte  je  písemně  omluví
v docházkovém sešitu ve třídě s uvedením důvodů absence. 
Omluva musí obsahovat: Jméno a příjmení dítěte, přesná data, ke kterým se omluva vztahuje a důvod
omluvy.
Při nepřítomnosti dítěte ve škole, která je delší než 5 pracovních dnů, může být rodič vyzván, aby
předložil t lékařské potvrzení.
Třídní  učitelky  evidují  školní  docházku  své  třídy.  V  případě  neomluvené  absence  nebo  zvýšené
omluvené absence informují třídní učitelky ředitelku MŠ, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při
zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce 
pozván. Při nedostavení se rodiče na pohovor v daném termínu ho ředitelka vyzývá doporučeným
dopisem.  Při  opětovném nedostavení  se  zákonného  zástupce  a  pokračující  neomluvené  absenci
dítěte zašle ředitelka MŠ oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu  sociálně-právní ochrany
dětí (§ 34a odst. 4). 

6.2. Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:
a)  individuální  vzdělávání  dítěte,  které  se  uskutečňuje  bez  pravidelné  denní  docházky  dítěte  do
mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
c)  vzdělávání  v  zahraniční  škole  na území České republiky,  ve které  ministerstvo povolilo  plnění
povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm.
b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen
učinit  nejpozději  3  měsíce  před  počátkem  školního  roku,  kterým  začíná  povinnost  předškolního
vzdělávání dítěte.

6.3. Individuální vzdělávání:
Všechny děti jsou přijaté k celodennímu provozu.  Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání  povinné,  může  pro  dítě  v  odůvodněných  případech  zvolit,  že  bude  individuálně
vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce
dítěte  povinen  toto  oznámení  učinit  nejpozději  3  měsíce  před  počátkem školního  roku.  Zákonní
zástupci tohoto dítěte jsou vyzváni  1. týden v září   ke konzultaci a k   předání individuálního plánu
povinného  předškolního  vzdělávání. V  průběhu  školního  roku  lze  plnit  povinnost  individuálního
předškolního  vzdělávání  nejdříve  ode  dne,  kdy  bylo  oznámení  o  individuálním  vzdělávání  dítěte
doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení  zákonného  zástupce  o  individuálním  vzdělávání  dítěte  musí  obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě   cizince
místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně
doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na
první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi
dohodnut
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

Ředitelka  mateřské  školy  ukončí  individuální  vzdělávání  dítěte,  pokud  zákonný  zástupce  dítěte
nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá
odkladný  účinek.  Po  ukončení  individuálního  vzdělávání  dítěte  nelze  dítě  opětovně  individuálně
vzdělávat, dítě nastupuje k pravidelné docházce do MŠ.
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7. PROVOZ  A  VNITŘNÍ  REŽIM  MATEŘSKÉ  ŠKOLY:

7.1. Organizace tříd a provozu:
- Mateřská škola má 6 tříd: 

Včeličky, Motýlky, Skřivánky a Berušky na adrese Bachmačská 710, Kolín II,
Koťata a Štěňata na adrese Legerova 23, Kolín II – odloučené pracoviště.

- MŠ se otevírá v 6,30 hod. a uzavírá v 16,30 hod. 
- Vzdělávání v MŠ probíhá ve  3 ročnících, přičemž do jedné třídy MŠ  zařazujeme na přání

rodičů  děti z různých ročníků.
- Naplněnost tříd Včeliček a Motýlků nad počet 24 dětí na jednu třídu do počtu 28 dětí je dána

na základě výjimky povolené zřizovatelem MŠ, v ostatních třídách je naplněnost  omezena
kapacitou MŠ.

- Děti se scházejí v MŠ   od 6,30 do 8,30 hod.
- Po obědě je odchod vhodný            od 12,00 do 12,15 hod.
- Odchod po odpolední svačině bývá od 14,15 hod.

7.2. Scházení dětí:
             Na Bachmačské:

- Děti ze třídy Motýlků se v sudém týdnu scházejí ve třídě Včeliček, kde je následně přebírá
učitelka ze třídy Motýlků a odchází s nimi do jejich třídy.

- Svůj  příchod  do  MŠ  rodiče  hlásí  videotelefonem  u  hlavních  dveří  do  budovy,  která  je
z bezpečnostních důvodů uzavřena. Děti se ráno schází nejdéle do 8,30 hod., aby měly čas si
pohrát, zapojit se do kolektivu při volných hrách. 

- Rodiče vždy předají dítě učitelce ve třídě, popř. vyčkají pokynu, že učitelka dítě přebírá. 
             Na Legerově:

- Svůj  příchod  do  MŠ  rodiče  hlásí  videotelefonem  u  hlavních  dveří  do  budovy,  která  je
z bezpečnostních důvodů uzavřena. Děti se ráno schází nejdéle do 8,30 hod., aby měly čas si
pohrát, zapojit se do kolektivu při volných hrách. 

- Rodiče vždy předají dítě učitelce ve třídě, popř. vyčkají pokynu, že učitelka dítě přebírá. 

7.3. Rozcházení dětí:
- Po obědě se děti rozchází od 12,00 do 12,10 hod.
- Odpoledne se děti začínají rozcházet od 14,15 hod., kdy jsou  po svačině. 
- V závislosti na rozvrhu přímé výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovnic se děti

spojují, a to   na  Bachmačské - od  15,00 hod., na Legerově od 15,30 hod.
- Příchody  a  odchody  v jinou  dobu,  než  je  uvedeno  výše,  rodiče  předem s třídní  učitelkou

domluví, aby zbytečně nedocházelo k narušování programu MŠ.

7.4. Organizace činností během dne (orientační):
- Uspořádání dne respektuje biorytmus dětí,  jejich tempo a nároky na vzdělávání.  Dodržuje

maximální tříhodinový interval mezi jídly.
- 6,30 hod. - při ranním scházení se děti věnují spontánním hrám, pohybovým a individuálním

činnostem,  nebo  činnostem  připraveným  (individuální  práce  s dětmi)  a  činnostem
vycházejících z třídních vzdělávacích programů

- 8,45 hod. - přesnídávka
- 9,00 hod. - cíleně řízené didaktické činnosti
- 9,30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
- 11,40 hod. - hygiena, příprava na oběd, oběd
- 12,10 hod. – odpočinek,  starší děti se po krátkém odpočinku při pohádce věnují klidnějším

činnostem pro  předškoláky,  které  souvisejí  s přípravou  na školu.  Činnosti  jsou  upřesněny
v programu Stonožka.

- 14,05 hod. - tělovýchovná chvilka, příprava na svačinu, svačina
- 14,15- 16,30 hod., – herní aktivity, společenské hry, nadstandardní aktivity, individuální péče,

výtvarné a pracovní činnosti, logopedie apod.

7.5. Organizace v budově:
Děti  se převlékají  v šatně příslušné třídy (dle seznamu).  Každé dítě má přidělené místo (skříňku)
označené značkou, kde si ukládá své oblečení. Boty nechává v lavičce, bačkory při odchodu ukládá
do skříňky. V umývárně má každé dítě stejnou značku na věšáku na ručník.

6



7.6. Provoz o prázdninách:
- V období  podzimních a jarních školních prázdnin bývá provoz v MŠ omezen zpravidla na

jednu třídu.
- V době hlavních prázdnin se provoz MŠ po dohodě se zřizovatelem přerušuje zpravidla na 4

týdny.  Ředitelka  tuto  skutečnost  oznamuje  vyvěšením  na  nástěnky  nejméně  2  měsíce
předem. Pobyt dítěte v jiné  MŠ v Kolíně v této době dohodne ředitelka MŠ ve spolupráci se
zřizovatelem pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce
MŠ nejpozději 30 dnů před přerušením provozu MŠ. 

- O  vánočních prázdninách bývá MŠ na základě zjišťování docházky dětí a se souhlasem
zřizovatele uzavřena.

- Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem může ze závažných důvodů omezit nebo přerušit
stanovený provoz i v jiném než výše uvedeném období a to zejména z organizačních nebo
technických  důvodů  (stavební  úpravy,  havárie  topení,  vody  apod.),  pokud  uvedené
skutečnosti  znemožňují  řádné  poskytování  předškolního  vzdělávání.  Rozsah  omezení
ředitelka oznámí rodičům neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodne.

8. STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  ÚHRADU  ÚPLAT  V     MATEŘSKÉ  ŠKOLE:  

8.1. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání:
- Úplata  za předškolní  vzdělávání  v MŠ je  platba,  která  je  pro  rodiče povinná.  Je nedílnou

součástí rozpočtu MŠ. Její výše se vypočítává z výše neinvestičních nákladů na provoz na
jedno dítě v uplynulém kalendářním roce. Proto bývá úplata každoročně jiná.

- Oblast úplaty za předškolní vzdělávání podrobně řeší směrnice školy vypracovaná na základě
školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání.

- Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Výše úplaty se stanoví vždy
na celý školní rok - od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

- Úplata za předškolní vzdělávání se hradí po dohodě s rodiči měsíc předem.
- Úplata se hradí vždy od doby přijetí dítěte do mateřské školy (viz rozhodnutí o přijetí dítěte do

MŠ) i v případě, že dítě do MŠ nedochází a není mu písemně docházka ukončena.
- Úplata  za  předškolní  vzdělávání  se  platí  i  v měsících  červenci  a  srpnu,  je  však  úměrně

krácena.
- Předškolní  vzdělávání  se  v posledním  ročníku  MŠ  zřizované  obcí  poskytuje  bezúplatně.

Jedná se o  děti,  které  v období  od 1.  září  do 31.  srpna následujícího  kalendářního  roku
dovršily 6 let věku a děti,  kterým byl  Rozhodnutím základní školy povolen odklad povinné
školní docházky.

- Výjimečně může být osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se
dávku pomoci v  hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve  znění  zákona č.  366/2001 Sb.),  a  tuto  skutečnost  prokáže  každý  měsíc  ředitelce  MŠ
potvrzením od ÚP. 

8.2. Školní stravování  a úhrada úplaty za stravování:
- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem

dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li  v době
podávání jídla přítomno, v MŠ stravovalo vždy. Stravování dětí je zajištěno podle platných
předpisů a norem, a to třikrát v průběhu dne – přesnídávka, oběd, svačina. 

- Děti se stravují ve svých třídách. Jídlo je z kuchyně umístěné v suterénu budovy rozvážené
výtahem  do  jednotlivých  tříd.  S rozdáváním  jídla  a  obsluhou  dětí  pomáhají  provozní
pracovnice. Na odloučené pracoviště se jídlo dováží z kmenové školky, dopravu zajišťuje MŠ

- Při  přípravě  jídel  postupuje  školní  jídelna  podle  vyhlášky  o  školním  stravování  a  řídí  se
platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

- Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují
v rámci „pitného režimu“. Na odloučeném pracovišti zajišťují pitný režim provozní pracovnice.

- V MŠ se mohou stravovat jen přítomné děti.
- Úplata za stravování se hradí předem zpravidla k 20. dni v měsíci na následující měsíc. Výše

je závislá na počtu pracovních dní. 
Úhrada stravného pro děti s odloženou školní docházkou se řídí vyhláškou č. 107/2005
Sb., o školním stravování v platném znění: 
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Do věkových  skupin  jsou  strávníci  zařazováni  na  dobu  školního  roku,  ve  kterém
dosahují věku podle přílohy č. 2.
V případě mateřské školy:
do 6 let, 7-10let

- Úhrada stravného se provádí inkasem ze sporožirového účtu nebo účtu plátce, převodem,
poštovními poukázkami, výjimečně se skládá v hotovosti v MŠ. 

- Přeplatky stravného jsou automaticky odečítány následující měsíc. 
- Rodiče jsou povinni nahlásit VŠJ případnou změnu bydliště či účtu v průběhu docházky dítěte

do MŠ, a po ukončení docházky všechny finanční závazky vůči MŠ vyrovnat. 

9.  ZÁKLADNÍ   PRAVIDLA  CHOVÁNÍ  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  DĚTÍ   PŘI   VZÁJEMNÉM
STYKU   SE   ZAMĚSTNANCI   MATEŘSKÉ   ŠKOLY,  S     JINÝMI   DĚTMI   A   OSTATNÍMI  
ZÁKONNÝMI  ZÁSTUPCI:

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:
- Dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim školy.
- Řídí se školním řádem.
- Při  vzájemném styku  se  zaměstnanci  MŠ,  s jinými  dětmi  a  jejich  rodiči  dodržují  pravidla

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

10. UPŘESNĚNÍ  PODMÍMEK  PRO  UKONČENÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE  V     MŠ:  

10.1. Neúčast dítěte na předškolním vzdělávání:
- Ředitelka MŠ může - po předchozím písemném upozornění  zákonnému zástupci dítěte –

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže se dítě bez omluvy zákonného
zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

10.2. Narušování provozu MŠ ze strany zákonných zástupců:
- V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla

stanovená tímto školním řádem.

10.3. Zkušební pobyt:
- Pokud při  přijetí  dítěte byla stanovena zkušební doba pobytu v MŠ, a lékař nebo školské

poradenské  zařízení  doporučí  nezatěžovat  dítě  daným  předškolním  vzděláváním,  může
ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v MŠ.

10.4. Neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování:
- V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodrží podmínky stanovené pro úhradu

úplaty za předškolní vzdělávání nebo úhradu úplaty za školní  stravování uvedené v tomto
školním  řádu,  může  ředitelka  rozhodnout  o  ukončení  vzdělávání  dítěte  v MŠ  z důvodu
nehrazení stanovených úplat.

10.5. Ukončení dohodou:
- Písemné  ukončení  vzdělávání  dohodou  zákonní  zástupci  uplatní  především  v případě

stěhování, přechodu na jinou školu, z rodinných důvodů apod.

10.6. Zahájení povinné školní docházky:
- Předškolní vzdělávání ze zákona končí počátkem povinného základního školního vzdělávání.

Byl-li dítěti udělen OŠD, a chtějí-li zákonní zástupci, aby dítě pokračovalo, či bylo zařazeno
k předškolnímu vzdělávání v   naší MŠ, předloží ředitelce MŠ Rozhodnutí o odkladu povinné
školní docházky, který vystavil/a ředitel/ka základní školy, nejdéle do 31.5. daného školního
roku.
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11. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVÍ DĚTÍ  A  JEJICH  OCHRANY
PŘED  SOCIÁLNĚ  PATOLOGICKÝMI  JEVY, PŘED  PROJEVY DISKRIMINACE,  NEPŘÁTELSTVÍ
NEBO  NÁSILÍ:

Pedagogické pracovnice se v plné míře při práci s dětmi  řídí ustanoveními  metodického pokynu
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, který vydala ředitelka mateřské školy. Při vzdělávání
dětí dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví
platná školská a pracovně právní legislativa.
 
11.1. MŠ je pojištěna u pojišťovny Kooperativa a.s. Pojištění  obecné odpovědnosti zahrnuje i 
         odpovědnost za:

- Škody na zdraví nebo životě dětí bez ohledu na zavinění.
- Škody na věcech dětí vnesených nebo odložených.
- Náhrady nákladů léčení vyúčtovaných zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči vynaloženou

ve prospěch dětí v souvislosti se školními úrazy.
- Toto pojištění je sjednáno se spoluúčastí.

11.2. Dohled nad bezpečností dětí:
- Po celou dobu  vzdělávání dětí v MŠ vykonávají dohled nad bezpečností dětí pedagogické

pracovnice a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až
do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

- K zajištění bezpečnosti dětí při  pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, může na
jednu pedagogickou pracovnici připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

- Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo
při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc
další pedagogická pracovnice, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá
k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k MŠ.

- Při úrazu dítěte o události  a provedených opatřeních informuje MŠ neprodleně zákonného
zástupce dítěte, který rozhodne o dalším postupu při ošetření dítěte. V případě nutnosti škola
zajistí  doprovod dítěte do zdravotnického zařízení. 

- Z důvodů zajištění bezpečnosti dětí a hygieny je zakázáno vodit do celého areálu MŠ psy.

11.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy:
- Pedagogické  pracovnice  se  v plné  míře  při  práci  s dětmi  řídí  dokumentem  Minimální

preventivní program.
- Přiměřenou  formou  (např.  pohádkami)  jsou  děti  seznamovány  s nebezpečím  drogové

závislosti,  alkoholismu,  kouření,  vandalismu,  virtuální  závislosti  (počítače,  televize,  video),
kriminality  a  jiných  forem  násilného  chování  a  jsou  jim  vysvětlována  pozitiva  zdravého
životního stylu.

- Pedagogické pracovnice řeší případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích.
V případě potřeby zavedou Pedagogický deník dítěte, kde budou vedeny záznamy o chování
a prospívání dítěte, a zákonní zástupci s ním budou pravidelně seznamováni. Na jeho základě
pak v případě potřeby doporučí rodičům pomoc školských poradenských zařízení (PPP). 

- Pokud  se  bude  jednat  o  zvlášť  závažné  jednání  či  chování,  které  není  běžné  u  dětí
předškolního věku (takové, které má násilnický či  sexuální  charakter),  sepíší  pedagogické
pracovnice zápis a neprodleně toto oznámí ředitelce MŠ a zákonnému zástupci dítěte. Spolu
se  dohodnou  na  dalším  postupu.  Pokud  nebude  zjednána  náprava,  je  škola  povinna
informovat MÚ Kolín – Odbor sociálně právní ochrany dětí.

- V prostorách objektu MŠ je zakázáno kouřit.

11.4.  Problematika nemocnosti dětí v MŠ a podávání léků:
- Mateřská  škola  se  řídí  §  29 odst.  2  zákona č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má
mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním
přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).  

- Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu,
ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.  

Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
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zdraví  a  o  změně některých  souvisejících  zákonů,  který  ukládá  zařízením pro  výchovu  a
vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení
dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. 
Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze
vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto
ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte. 

  
- Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhoko-

liv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení-viz příloha 
 

12. ZACHÁZENÍ  S     MAJETKEM  MATEŘSKÉ  ŠKOLY:  

12.1. Chování dětí:
- Po  dobu  vzdělávání  při  pobytu  dítěte  v MŠ  zajišťují  pedagogické  pracovnice,  aby  děti

zacházely  šetrně  s učebními  pomůckami,  hračkami  a  dalšími  vzdělávacími  potřebami  a
nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

12.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ:
- Po  dobu  pobytu  v prostorách  MŠ  jsou  zákonní  zástupci  povinni  chovat  se  tak,  aby

nepoškozovali  majetek MŠ, a v případě, že zjistí  jeho poškození,  nahlásit  tuto  skutečnost
neprodleně zaměstnancům MŠ. Při příchodu a odchodu z MŠ dohlíží na to, aby dítě neničilo
výzdobu, nástěnky, zařízení v budově i na zahradě MŠ. Jako poškozování věci je myšleno i
psaní na zdi, na šatní skříňky a do volně přístupných dokumentů v šatnách a chodbách MŠ.

13. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ:

- Školní řád je zveřejněn na vývěsce u hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách.
- Se  školním  řádem  jsou  prokazatelně  seznámeny  zaměstnankyně  MŠ  (na  provozní  a

pedagogické poradě) a rodiče (v září na první schůzce ve školním roce, formou webových
stránek).

- Dodržování školního řádu je závazné pro všechny pracovnice MŠ a pro zákonné zástupce.
- Veškeré dodatky,  popřípadě novelizace tohoto školního řádu,  budou prováděny písemnou

formou a budou s nimi seznámeny pracovnice MŠ i zákonní zástupci dětí.
- Tento školní řád nabývá účinnosti 1.9.2022.
 

V Kolíně dne:  1.9.2022           Martina Rokosová
Účinnost od:    1.9.2022                               ředitelka MŠ Bachmačská
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Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710, 280 02 Kolín II.,
*tel. 321 725 413* e-mail:info@msbachmacska.cz

Příloha školního řádu č.1 bodu 5.4

 Za akutní infekční onemocnění se považuje:   

- Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené
tělesné teploty. 

- Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to
i bez zvýšené tělesné teploty. 

- Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tě-
lesné teploty. - Onemocnění,  které  se vysévá vyrážkou na kůži  –  plané neštovice,  5.
nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo. 

- Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže
dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou
stravu nepřijme. 

- Zánět spojivek. 

- Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.  

 Za parazitární onemocnění se považuje:   

- Pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy
bez živých vší a hnid. 

- Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení,
pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění. 

Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí. 
 

- Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u své-
ho dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření: 

 

- Plané neštovice. 

- Spála.  

- Impetigo. 

- Průjem a zvracení. 

- 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa. 

- Zánět spojivek. - 

- Pedikulóza (veš dětská).  

- Roupy. 

- Svrab. 
 

Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče,
že  se  v  mateřské  škole  vyskytlo  infekční  nebo  parazitární  onemocnění. Oznámení
probíhá  formou  obecného  písemného  oznámení  na  viditelném  místě,  že  se  ve  školce
vyskytuje konkrétní onemocnění. 
 
- Chronická onemocnění u dítěte  . 

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma,
kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty
(alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné
a bude odesláno do domácího léčení.  
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Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za
infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.  
Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je: 
- Epilepsie. 
- Astma bronchiale.  

- Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.   

Mateřská  škola  nemá povinnosti  dětem v  mateřské  škole  podávat  jakékoliv  léky  a  léčivé
přípravky.  
Pedagogický  pracovník podle     §    2     zákona     č.     372/2011     Sb.,     o   zdravotních  službách  a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
nemůže  podávat  léky,  protože  není  zdravotnickým  pracovníkem,  který  má  k  tomu
oprávnění. 
V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné
písemně požádat  instituci  –  mateřskou školu  a  doložit  potřebnost  zprávou od lékaře (viz.
Formulář žádosti o podávání léků). V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se
osobně  dostavit  a  sepsat  na  místě  „Protokol  o  podávání  léků“  (viz.  Formulář  protokol  o
podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají. 
Školka  je  povinna,  i  přes  souhlas  s  podáváním  léků,  volat  v  život  ohrožujících  stavech
záchrannou službu. 
Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání
léků sám. 

              V Kolíně  1.9.2022                                                                Martina Rokosová
              Účinnost od 1.9.2022                                                           ředitelka MŠ Bachmačská
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Příloha školního řádu č. 2 bodu č.1

1. a) Ředitelka  MŠ  Bachmačská,  Kolín  II.,  zajistí  distanční  výuku  v době  uzavření
mateřské školy pro žáky povinného předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004
Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání.
Vzdělávání  distančním  způsobem  škola  uskutečňuje  podle  příslušného  rámcového
vzdělávacího  programu  a  školního  vzdělávacího  programu  v míře  odpovídající
okolnostem.

b)  Mateřská  škola  je  povinna  poskytovat  vzdělávání  distančním způsobem pouze
dětem,   pro  které  je  předškolní  vzdělávání  povinné.  Pro  tyto  děti  i  nadále  trvá
povinnost  se  omlouvat,  pokud  se  nebudou  moct  např.  z důvodu  onemocnění
vzdělávání účastnit. 
Pravidla pro omlouvání dětí při distanční formě vyučování jsou stanovena ve školním
řádu bodu č. 5.4.

2. Důvody pro distanční výuku - omezení přítomnosti dětí ve škole:
a) Jestliže  dojde  k vyhlášení  krizového  opatření  podle  zákona  č.  240/2000  Sb.

v platném znění.
b) Jestliže dojde k nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření

Ministerstva  zdravotnictví  nebo  krajské  hygienické  stanice  podle  zákona  č.
258/2000 Sb., v platném znění.

c) Jestliže dojde k nařízení karantény.

3. Formy vzdělávání distančním způsobem

Vzdělávání  distančním  způsobem  může  probíhat  formou  on-line  či  off-line  aktivit.
Pojmem off-line  vzdělávání  je  označován  takový  způsob  vzdělávání   na  dálku,  který
neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí
předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené
podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce. Zadávání aktivit při off-line
vzdělávání může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně. 

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  mají  nárok  na  poskytování  podpůrných
opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.
Podpůrná opatření spočívají mj. v:

 Poradenské pomoci školy
 Úpravě organizace, obsahu, hodnocení
 Předmětu speciálně pedagogické péče
 Poskytování předškolního vzdělávání dle IVP
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Předmět speciálně pedagogické péče je poskytován prostřednictvím on-line komunikace
nebo formou individuální konzultace. 

5. Komunikace s rodiči

Pro komunikaci mezi MŠ a rodiči je zvolena jednotná komunikační platforma: e-mail ve
skryté kopii (Ochrana osobních údajů).

6. Hodnocení

Děti  a  rodiče si  mohou úkoly a  aktivity,  které  realizují,  dokumentovat  videozáznamy,
fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Založí si portfolio, které každodenní
vzdělávací aktivity dítěte dokládá. Děti dostanou k úkolům a aktivitám, které realizovaly a
plnily, od učitele vždy nějakou zpětnou vazbu. Hodnocení probíhá individuálně či formou
sumativního hodnocení.

V Kolíně dne 16.3.2021                                                            Martina Rokosová
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