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Ředitel Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav vydává v souladu
s §30 odst. 3 a § 34 v platném znění Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a ve znění Zákona
č. 178/2016 Sb., tento vnitřní řád MŠ, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,
jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.
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Práva a povinnosti všech zúčastněných (dětí, zákonných zástupců a pedagogů)
vychází z:
Listiny základních práv a svobod Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 Sb. Zákona 561/2004
Sb. Zákoníku práce Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – rodinné právo §775-975
v platném znění výše uvedených dokumentů.
Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
1.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání) se organizuje
pro děti ve věku zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (platí
do 31. 8. 2019)

í se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

h vstupem do základní školy

1.2. Práva dětí
Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod
a Úmluva o právech dítěte. Každé dítě přijaté do mateřské školy má právo na :
s maximálním respektem jeho individuality
tovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu
stanoveném ve školském zákoně

identitu
rávo, aby mu společností byla poskytována ochrana ve smyslu zajištění základních
lidských potřeb včetně lékařské péče

1.3. Práva zákonných zástupců
Zákonní zástupci mají právo:

dohodě s učitelkou a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávací
činnosti
týkajících se vzdělávání dětí
požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelem školy (po předchozí domluvě termínu)

ovozu MŠ, učitelkám MŠ

1.4. Povinnosti zákonných zástupců
Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým
dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině. Rodičovskou
odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.
Zákonní zástupci jsou povinni:

upraveno
sou-li
k tomu vyzváni vedoucí učitelkou mateřské školy
informovat učitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo
o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
lním řádem
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích vše pro
potřeby školní matriky, která je vedena v listinné podobě
neprodleně jakoukoliv změnu v uvedených údajích

mateřské školy a vnitřní režim, respektovat
stanovenou denní délku provozu mateřské školy

řádem MŠ
docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti
a vzájemné ohleduplnosti
přímo učitelce, dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě školy ponecháno
samotné bez dozoru
převzetí dítěte je zákonný zástupce povinen opustit areál mateřské školy, škola se zříká
odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě, pokud již převzetí
dítěte zákonným zástupcem proběhlo
dítě vždy zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční
onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Podají zprávu
i v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (např. žloutenka, mononukleóza,
salmonelóza apod.), ale i při výskytu vší
dítěte o této skutečnosti informovat učitelku

v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu bezpečná
stvrdit svým podpisem souhlas
s výjezdem, pokud tak neučiní, dítě se výletu nebude účastnit
nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) je povinen
zákonný zástupce písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu a množství
a zároveň osobně předá lék odpovědné učitelce
žcích v šatnách
dětí a na jejich poličkách
náhradní oděv pro dítě v případě nečekané příhody
nčního listu
otce dítěte, pokud je otec uveden v rodném listu dítěte
způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte
častnit se zahajovací schůzky začátkem školního roku
závazná a Ti jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u pedagogů

lce osobně s verbálním oznámením o předání
aktualizovat dokument o pověření vyzvedávání dítěte z mateřské školy
itách školy, pořizuje ho
pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů
Do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud
ohrožují provoz školy.
1.5. Práva a povinnosti pedagogů
Práva pedagogů jsou dána především Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy
upravující ochranu zaměstnance, pedagoga a občana České republiky
Povinnosti pedagogů
sou vymezena pracovní náplní a výkonem pedagogické profese, se kterou souvisí řada
právních předpisů klasifikujících povinnosti pedagoga
povinni plně respektovat a naplňovat práva zákonných zástupců a dětí
1.6. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
Vzájemné vztahy všech zúčastněných musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu,
názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich
zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených
vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni dbají dodržování základních
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Zaměstnanci školy usilují
o vytvoření dobrých, partnerských vztahů směrem k rodičovské veřejnosti. Informace, které
zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti
(zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají zákonným
zástupcům pouze takové pokyny či informace, které je k tomu opravňují právní předpisy
související s výkonem jejich profese. Je možné domluvit si individuální konzultaci dle daných
potřeb.
2. Provoz školy
Ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl
Telefon: ZŠ: 326 921 150, MŠ: 326 921 138, ŠJ: 326 921 398
e-mail: j.kindl@skolasojovice.cz, vedoucí učitelka MŠ: i.holcmanova@skolasojovice.cz , ŠJ:
sj.sojovice@seznam.cz

Zřizovatelem školy je Obec Sojovice: Sojovice čp. 166, 274 95 Sojovice, tel.: 326 921 132
Typ předškolního zařízení: MŠ s celodenní péčí
Počet tříd: 2
Stanovená kapacita: od 15. 9. 2011: 48 dětí
Zaměstnanci MŠ: Vedoucí učitelka MŠ: Iveta Holcmanová
Učitelky MŠ: Veronika Kropáčková, Vladislava Novotná, Eva Svobodová
Provozní zaměstnanec - úklid: Jana Olléová
Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.
Příchod dětí do MŠ je od 6.30 hod. do 8.00 hod. V 8 hod. se z důvodu bezpečnosti a ochrany
dětí MŠ zamyká. Po obědě je možné dítě vyzvednout mezi 12.00 – 12.30 hod., odpoledne od
14.50 hod.
3. Přijímací řízení
Do mateřské školy jsou přijímány děti smyslově, tělesně i duševně zdravé, zpravidla ve věku
od 3 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou (OŠD). Zápis dětí do MŠ se uskutečňuje
v 1. období měsíce května. Konkrétní termín konání se oznamuje místním rozhlasem,
písemným oznámením na informačních tabulích ObÚ Sojovice a rovněž na webových
stránkách ZŠ a MŠ Sojovice.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdrží rodiče
osobně nebo poštou, formou oznámení vyvěšeným u vstupu do MŠ pod přiděleným
registračním číslem dítěte.
Podmínkou přijetí jsou řádná očkování dětí potvrzená na přihlášce dítěte do mateřské školy
dětským lékařem. Přijetí dětí mladších 3 let a zdravotně postižených je řešeno individuálně.
Rozhodnutí je vydáno na zkušební dobu (maximálně 3 měsíce). Přednostně jsou přijímány na
základě zákona 561/ 2004 Sb. děti předškolní a dále děti s trvalým pobytem v Sojovicích, dle
věku od nejstaršího. Obec Skorkov má na základě smlouvy zajištěný stanovený počet míst pro
děti s trvalým pobytem ve Skorkově.
V době zápisu jsou ředitelem ZŠ a MŠ Sojovice vyhlášena kritéria pro přijetí dětí.
O integraci zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě
žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- psychologické poradny
či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
Podle § 34 odst. 1 Je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání
povinné, není-li dále stanoveno jinak. (účinnost od 1.1.2017) (viz příloha 2)

Podle § 34 odst.3 ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy,
popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo
jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku. (účinnost od 1. 9. 2017)
§ 34 odst.4 Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje
této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci
3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa
trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. (účinnost od 1. 1. 2017)
§ 34 odst.6 O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
lékaře (příloha 1).
§ 34 odst. 7 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
§ 34b Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. (příloha č. 2)
§ 35
(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy
zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva
týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady.
(2) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné. (účinnost od 1. 9. 2017)
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně s ohledem na zvláštnosti dítěte
a možnosti rodičů. Délka zkušebního pobytu však nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce ve třídě. Ta zodpovídá pouze za ty děti, které
osobně převzala. Dále jsou rodiče povinni nahlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte.
Nemocné dítě nesmí být přijato do MŠ. Onemocní-li dítě během pobytu v MŠ, jsou rodiče
telefonicky informováni a dítě si odvedou co nejdříve domů. V případě úrazu dítěte škola
okamžitě zajistí ošetření a telefonicky informuje zákonné zástupce dítěte. Za bezpečnost dětí
v MŠ odpovídají pedagogové MŠ od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce až do doby
jeho předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám na základě písemného zmocnění.

V odůvodněných případech může učitelka odmítnout předat dítě nespolehlivé osobě.
Nepřítomnost dítěte zapíší rodiče den předem do sešitu v šatně. V nutných případech omluví
dítě telefonicky na čísle 326 921 138. Odhlášení stravného je nutné provést den předem.
V nutných případech odhlásit telefonicky nejpozději do 7.15 hodin na čísle školní jídelny 326
921 398. Neodhlášený oběd při absenci dítěte je možno vyzvednout pouze první den absence
do 12.30 hodin.

4. Platby v mateřské škole
4.1. Úplata a stravné
Placení stravného se provádí inkasem z účtu nebo převodním příkazem k 15. dni předchozího
měsíce, (před aktuálním měsícem formou zálohy). Úplata za předškolní vzdělávání se
stanovuje při přijetí dítěte a k 1. 9. příslušného kalendářního roku. Výše úplaty je stanovena
na 400,- Kč. Úplata za kalendářní měsíc je splatná inkasem z účtu nebo převodním příkazem
k 15. dni předchozího kalendářního měsíce. Na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl
novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), § 123 odst. 2, je poskytováno bezúplatné vzdělávání
v posledním ročníku MŠ po dobu 12 kalendářních měsíců. (Týká se dětí, které od 1. 9. do
31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku.)
Pokud rodiče nebo zákonní zástupci dítěte úplatu za daný měsíc neuhradí, bude docházka
dítěte do MŠ ukončena.
Úplata se platí současně se stravným.
Osvobození od úplaty:
Rodiče, kteří pobírají sociální příplatek a tuto skutečnost prokáží neprodleně řediteli školy
(předloží originál přiznání dávky státní sociální podpory), jsou na základě své žádosti
osvobozeni od úplaty. Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14 o předškolním vzdělávání,
dle § 6, odst. 4, lze zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden
den příslušného kalendářního měsíce, na základě žádosti základní částku za příslušný
kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se částka za úplatu
poměrně sníží.
Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování vyplývá pro školní stravovnu
a přihlášené strávníky následující: Školní stravovna se řídí výživovými normami a rozpětím
finančního limitu na nákup potravin. Provozovatel stravovny stanoví výši finančních
normativů na nákup potravin a další podmínky pro poskytování stravování, zejména
podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob
hrazení úplaty za školní stravování. Dle nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie
č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme alergeny na
každém jídelníčku.

Strávník v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd, svačinu a tekutiny
v rámci pitného režimu. Úplata ze školní stravování je určena výší finančního normativu. Při
stanovení výše sazby za stravu se děti zařazují do věkových skupin, tj. počet dosažených roků
ve školním roce.
Sazba stravného: vyvěšeno na viditelném místě v chodbě MŠ, ve vnitřním řádu ŠJ.

5. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí
5.1. Pokyny k řešení pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Mateřská škola je podle § 29 odst. 2 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví
dítěte.
1) Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá
z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej
telefonicky kontaktuje.
2) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický
pracovník ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad
dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.
3) Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné
zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří
kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD
pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat policii ČR.
4) Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě
škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 8
občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové
prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje
nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně
(§ 2910 občanského zákoníku)
5) Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola
povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy.
V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po
předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.
6) § 29 odst. 2 školského zákona: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu
zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při

poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při
činnostech s ním souvisejících.
7) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.: Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské
školy, 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.
8) § 30 odst. 1: Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní
řád a vnitřní řád upravuje b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
9) § 30 odst. 3: Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo
školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty
školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce
nezletilých dětí a žáků. 4 Dítě nemá být předáváno policii (srv. čl. 3 odst. 1 a čl. 20 Úmluvy
o právech dítěte – policejní stanice těžko může být považována za vhodné zařízení).
10) § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.: Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku,
zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit
takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému
dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
11) § 2910 občanského zákoníku: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost
stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému,
co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva
poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového
práva.
12) § 2951 občanského zákoníku: Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li
to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
13) § 2952 občanského zákoníku: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý
zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu
zprostil nebo mu poskytl náhradu.
14) § 2911 občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné
povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.
15) § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona: Ředitel mateřské školy může po předchozím
upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení

předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje
provoz mateřské školy.
5.2. Podávání léků v mateřské škole
Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno.
Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán až po pokynu
ředitelství školy na základě dohody se zákonným zástupcem, který předloží potvrzení lékaře
o jeho nutnosti podání. Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na
nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem (nutný písemný
souhlas rodičů).
Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude
k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude
schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, které škola z hlediska
počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho
bezpečnosti je plně v kompetenci ředitele školy.
5.3. Bezpečnost dětí
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním
přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání,
posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi opatření k prevenci předpokládaných
rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při
vzdělávání, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých
akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní
vyspělosti a zdravotnímu stavu. Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného
na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, seznamuje děti
s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo vytváření základů klíčových
kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Ve školním
vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému
životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální
pohody. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi
pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené
osoby až do doby jejich předání dítěte nebo jím pověřené osobě na jakémkoliv místě budovy,
či zahrady školy.
Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky-pevnou bezpečnou obuv, kapesník, vhodné
oblečení do třídy, sportovní oblečení pro pobyt venku, pyžamo, náhradní oděv pro
nepředvídané příhody a pláštěnku. Rozhodnutí o donášení vlastních hraček do mateřské školy
je plně v kompetenci pedagogických pracovníků, přičemž na informačních nástěnce bude
upřesněno, kdy si děti mohou hračky donášet. Zákonný zástupce je zároveň povinen upozornit
o jakou hračku se jedná a pedagogický pracovník v souvislosti se zabezpečením ochrany
zdraví všech dětí rozhodne, zda se nejedná o hračku, která může ohrozit zdraví dětí.(Do MŠ
se smí donášet pouze hračky, které mají řádný atest a jsou určeny pro tu danou věkovou
kategorii).

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše:

Bezpečnost dětí nejen při pobytu venku, ale i při činnostech dětí v mateřské škole je v našich
podmínkách zajištěna maximální kumulací pracovní doby pedagogických pracovnic do
období, kdy je v mateřské škole největší počet dětí. To samozřejmě je i velkým přínosem pro
individualizaci ve vzdělávání a zároveň to velice napomáhá pro kvalitní plnění úkolů RVP
PV. Ředitel školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (sáňkování,
výlety do přírody a za poznáním apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům
zajišťující bezpečnost dětí (osoba zletilá, plně způsobilá k právním úkonům a je
v pracovněprávním vztahu ke škole.)
Úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ, na
vycházkách, výletech, apod. V případě úrazu, pedagog zajistí poskytnutí první pomoci
a bezodkladně informuje zákonného zástupce. Při vážných úrazech, úrazech ohrožujících
život dítěte, pedagogický pracovník neprodleně kontaktuje RZS, poté zákonného zástupce
dítěte. Pedagog zapíše úraz do knihy úrazů a informuje o události ředitele školy. Úrazem není
školní úraz, který se dětem stane na cestě do mateřské školy a zpět. Od okamžiku předání
dítěte zákonnému zástupci a taktéž do okamžiku předání učitelce musí být pod stálým
dohledem zákonného zástupce. Ve všech prostorách mateřské školy včetně zahrady platí
přísný zákaz kouření, vstupu psů a jízdy na kolech či jiných přesunovadlech. Děti v naší
mateřské škole jsou řádně pojištěny. V případě úrazu dítěte jsou rodiče bezprostředně
informováni. Úraz, který si vyžádá péči rodiče o dítě delší než 1. den obdrží zákonný zástupce
od ředitele formulář (posudek o bolestném), který je součástí podkladu pojistné události. Toto
pojištění je platné pro všechny aktivity, které škola s dětmi pořádá. Škola má vstupní
bezpečnostní systém (vstup pro rodiče docházejících dětí prostřednictvím čipů) a pokud
kdokoliv cizí přijde do mateřské školy, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

6. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí.
Všechny děti a paní učitelky jsou povinny zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality,
rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinny paní učitelky okamžitě informovat
vedení školy.
Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či
rasové nesnášenlivosti.
Dítě má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními dětmi nebo
zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo vedení školy.
Dítě, které se stalo obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního
jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost
kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc
a ochranu.

Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo
narušují dobré mravy.
7.
7.1.

Zacházení s majetkem školy
Chování dětí při zacházení s majetkem 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 školy. Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení na péči
o zpříjemnění interiéru školy.
7.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu
v mateřské škole
Při 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. Zákonní zástupci dítěte nedovolí
dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy. U každého svévolného poškození nebo
zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození
způsobilo. Do mateřské školy děti nosí pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem,
o kterých jsou rodiče informováni. Jiné věci do mateřské školy nepatří.

8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí jedné z kapitol Školního
vzdělávacího programu školy a dále specifikována v třídním vzdělávacím programu.
Hodnocení výsledků vzdělávání je výsledkem evaluačních činností pedagogů a výstupem
těchto činností je portfolio každého dítěte, které je záznamem jednotlivých vzdělávacích
pokroků ve vývoji dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Další informace
Další informace o činnosti mateřské školy poskytne ředitel Základní školy a mateřské školy
Sojovice okres Mladá Boleslav, telefon: ZŠ: 326 921 150, e-mail: j.kindl@skolasojovice.cz
9.2. Účinnost a platnost vnitřního řádu MŠ
Tento vnitřní řád MŠ nabývá platnosti dne 24. 1. 2018
9.3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s vnitřním řádem.

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem vnitřního řádu. S tímto vnitřním
řádem budou všichni zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím pedagogů MŠ. Zveřejněn
bude na informační tabuli na chodbě školy a zároveň na webových stránkách školy. Zákonný
zástupce je povinen se prokazatelným způsobem (podpis) seznámit s vnitřním řádem MŠ
(a jeho případnými dodatky) do 14 dnů ode dne platnosti (24. 1. 2018).
V Sojovicích, 24. 1. 2018

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Příloha:1
§ 16a
Poradenská pomoc školského poradenského zařízení: § 16b Revize:
(1) Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu
nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a
pověřenou ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může požádat
také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil
zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít
odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy
doporučení obdržely, a Česká školní inspekce.
(2) Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a jeli to nezbytné k naplnění účelu revize, prověří se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo
zákonného zástupce dítěte nebo žáka vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo
studenta. Právnická osoba podle odstavce 1 zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě
sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto školské
poradenské zařízení je povinno poskytnout součinnost při prověřování vzdělávacích potřeb
a možností podle věty první.
(3) O výsledku posouzení vydá právnická osoba podle odstavce 1 do 60 dnů od obdržení
žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných
opatření a v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Revizní zpráva
se zasílá dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému školskému
poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle § 16a
odst. 3, také škole nebo školskému zařízení. V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí
žádal školské poradenské zařízení podle § 16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské
poradenské zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého
doporučení.
(4) Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se
postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením.
Příloha č. 2
§ 34a (účinnost od 1.1.2017): Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje 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 ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
(§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí
nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu,
v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce
nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této
školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,
a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu
s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se
termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci
školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je
vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
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 podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle § 38a.
(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
podle odstavce 5 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.

