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A:  Podrobnosti o výkonu práv a povinností dětí 
 

Čl. 1 
Každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání má právo na: 

 
a)  Výchovu a vzdělání, které směřují k rozvoji jeho osobnosti 
b)  Rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 
c)  Ochranu před jakoukoliv formou diskriminace. 
d)  Ochranu před všemi formami tělesného i duševního násilí. 
e)  Odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho věku. 
f)  Ochranu před návykovými látkami. 
g)  Volný pohyb ve třídě MŠ pod dozorem učitelky. 
h)  Stravování v jídelně MŠ. 
i)  Využívání zařízení, hraček a pomůcek v MŠ pod dozorem učitelky. 

 
Čl. 2 

Povinnosti dětí v MŠ 
 

a) Respektovat pokyny učitelek MŠ. 
b) Dodržovat základní pravidla hygieny s ohledem na věk, tělesný a duševní vývoj dítěte. 

 
 

B:  Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí 
 

Čl. 1 
Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání mají právo na: 

 
a) Informace o průběhu výchovy a vzdělávání dítěte. 
b) Informace o obsahu školního řádu a o změnách v provozu MŠ 
c) Informace o plánovaných akcích MŠ. 

 
Čl. 2 

Zákonní zástupci jsou povinni 
 

a) Poskytovat základní informace o dítěti, zvláště pak o jeho zdravotním, fyzickém a 
duševním stavu. 

b) Před nástupem dítěte do MŠ předložit vyplněný evidenční list a potvrzení o zdravotní 
způsobilosti docházet do MŠ. 

      c)   Včas omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ. 
d) Do 15. dne v měsíci uhradit úplatu za předškolní vzdělávání. 
e) Podle pokynů vedoucí ŠJ hradit stravné za stravování dítěte v MŠ. 
f) Předávat dítě osobně učitelce MŠ a informovat ji o aktuálním zdravotním stavu dítěte. 
g) Osobně převzít dítě od učitelky, nejpozději 10 minut před koncem provozu MŠ. 
h) Informovat vedoucí učitelku o případné nepravidelné docházce dítěte do MŠ. 

 
 
 
 



C:  Provoz a vnitřní režim MŠ 
 

Čl. 1 
Provoz mateřské školy 

 
a) V pracovní dny začíná provoz MŠ v 6. 30 hodin a končí v 16. 00 hodin 
b) V případě, že se zákonní zástupci nechávají zastupovat v souvislosti s vyzvednutím 

dítěte z MŠ, sepíší s vedoucí učitelkou o této skutečnosti předem písemnou dohodu. 
c) Pokud by dítě nebylo z MŠ vyzvednuto nejpozději v 16. 00 hodin oznámí tuto 

skutečnost učitelka na obvodní oddělení České policie ve Frenštátě p.R. 
d) Strava se dětem vydává třikrát denně. Jedná se o dvě svačinky a oběd. Stravu je možné 

z důvodu nepřítomnosti dítěte odhlásit do 7. 00 hodin. V prvním dni nepřítomnosti 
dítěte si mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu ve ŠJ MŠ. 

e) V době vedlejších školních prázdnin může ředitel školy rozhodnout o přerušení 
provozu MŠ. 

f) V době hlavních školních prázdnin rozhodne ředitel školy o provozu MŠ po 
projednání se zřizovatelem. 

 
Čl. 2 

Vnit řní režim mateřské školy 
 

a) V době od 7. 30 hodin do 8. 30 hodin  - ranní hry 
b) 8.30 – 8.45 svačina   
c) Didakticky zaměřené činnosti se uskutečňují v době od 8.45 – 9.30  
d) Pobyt venku 9.30 – 11.30 podle počasí 
e) Oběd 11.30 – 12.00 
f) Odpolední odpočinek 12.00 – 14.00 
g) Odpolední činnosti 14.00 – 16.00 

 
D:  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

 
a) Od okamžiku, kdy předá zákonný zástupce dítě učitelce MŠ, odpovídá za jeho 

bezpečnost učitelka MŠ. 
b) Pokud dojde k úrazu dítěte v MŠ, je odpovědná učitelka povinna zajistit ošetření dítěte 

a skutečnost oznámit neprodleně zákonnému zástupci. 
c) Každý úraz dítěte se zaznamenává do knihy úrazů. 
d) Má-li úraz za následek absenci dítěte v MŠ, případně vyžádá-li si to zákonný zástupce, 

sepisuje odpovědná učitelka záznam o úrazu. 
e) Při akcích konaných mimo areál MŠ je nutné, aby skupinu nad 15 dětí doprovázely 

vždy nejméně dvě učitelky. 
f) Při přesunu po pozemních komunikacích se tento řídí příslušnými ustanoveními 

odpovídajícího zákona. 
g) Všechna zařízení MŠ, hračky a další pomůcky, se kterými přicházejí děti v MŠ do 

styku, musí odpovídat hygienickým předpisům. 
 

E:  Spolupráce s klubem rodičů 
 

a) Členem výboru klubu rodičů se může stát každý zákonný zástupce dítěte, jehož dítě 
bylo přijato k předškolnímu vzdělávání. 



b) Klub rodičů tlumočí vedení MŠ jakékoliv připomínky zákonných zástupců k provozu 
MŠ, ke stravování, k průběhu vzdělávání apod. a může navrhovat řešení problémů. 

c) Klub rodičů připravuje a případně zajišťuje po dohodě s vedením MŠ akce pro děti. 
Jedná se např. o přednášky, besídky, výlety apod. 

 
F:  Závěrečná ustanovení 

 
a) Dítě je do MŠ přijímáno na základě žádosti zákonného zástupce. Žádost podává 

zákonný zástupce vedoucí učitelce MŠ.  
b) Přijímání dětí do MŠ je správním řízením a o přijetí dítěte rozhoduje ředitel Základní 

školy Frenštát p. R., Tyršova 913, jejíž je MŠ Markova 1176 odloučeným 
pracovištěm. 

c) Dítěti může být rozhodnutím ředitele ZŠ ukončeno předškolní vzdělávání 
z následujících důvodů: 

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské 
      školy 
- zákonný zástupce nehradí úplatu za předškolní vzdělávání ani po písemné 

výzvě 
- zákonný zástupce nehradí poplatky za stravování dítěte ani po předchozí 

písemné výzvě 
- dítě se nezúčastňuje předškolního vzdělávání po dobu jednoho měsíce bez 

omluvy zákonného zástupce 
d) Tento školní řád se vztahuje na všechny zaměstnance Mateřské školy Markova 1176, 

na děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v této MŠ a na jejich zákonné zástupce. 
e) Zákonní zástupci dětí musí být s tímto školním řádem seznámeni zpravidla v den 

nástupu dítěte do MŠ. Školní řád je uložen na přístupném místě v MŠ. 
 
 
 
 
 
Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………….. 
  vedoucí učitelka MŠ Kateřina Balážová        ředitelka ZŠ RNDr. Zdeňka Murasová 

  


