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1. Přijímací řízení 

 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínu od 2. do 15. května 

v tom kalendářním roce, ve kterém školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy 

přijímány i v průběhu školního roku. 

 MŠ Kněždub je spádová mateřská škola pro obec Kněždub a rodiče 5 letých dětí mají povinnost 

nechat děti zapsat. 

 Rodiče dětí, které již dovršily věku 3 let, mají nárok na přijetí svých dětí do spádové MŠ (§ 34 

odst. 3 ŠZ) 

 Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č..561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní 

školy a Mateřské školy Kněždub kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto 

kritérií bude ředitelka ZŠ a MŠ postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 Do mateřské školy může být přijato dítě pouze splňující očkování dle § 50 zákona 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví (potvrzeno na Přihlášce dítěte k zápisu do mateřské školy), popř. 

musí být doloženo potvrzení, že nemůže být očkováno pro trvalou kontraindikaci. Toto nařízení 

se nevztahuje na děti v posledním roce školní docházky do MŠ před nástupem do ZŠ, která je 

od 1. 9. 2017 povinná. 

 Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí 

přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do 

mateřské školy. 

 Pro přijetí dítěte do MŠ stanovila ředitelka školy tato kritéria: 

 

Věk dítěte: 

 děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky                                  20 bodů 

 trvalý pobyt                                                                                                         15 bodů 

 dětí přihlášené k celodenní docházce, které k 31. 8. dosáhnou věku 4 let                    15 bodů 

 děti přihlášené k celodenní docházce, které k 31. 8. dosáhnou věku 3 let                    10 bodů 



 děti přihlášené k celodenní docházce, které dosáhnou věku 3 let nejpozději           do 31. 12.  

/Pokud zvládají základní hygienické a sebeobslužné návyky/                                       1 bod  

 

 Při shodném počtu bodů rozhoduje trvalý pobyt a věk dítěte -  přednost bude dána staršímu dítěti. 

V případě shodného data narození bude rozhodnuto losováním. 

 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka základní a mateřské školy na 

základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího 

praktického lékaře pro děti a dorost a na zvážení pro vytvoření podmínek pro danou integraci 

 

2. Platby v mateřské škole 

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

předškolním vzdělávání je stanovena úplata za předškolní vzdělávání. Podle vnitřní směrnice 

Základní školy a Mateřské školy Kněždub je stanovena úplata za předškolní vzdělávání  -  

celodenní 200,- Kč, prázdninový provoz 100,-Kč.  

 Povinné předškolní vzdělávání až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) 

je bezplatné. 

 Úplata za školní stravování 

 Výše stravného je stanovena v Řádu školní jídelny. 

 Způsob platby je hotovostní formou v určené dny vedoucí školní jídelny rovněž dle Řádu školní 

jídelny. 

 Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od 

rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně. 

 

3. 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 

písemností a telefonické spojení. 

 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Přihlášky dítěte k zápisu do 

MŠ dětský lékař.  

 Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výši 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. MŠ se řídí Směrnicí pro nakládání s osobními údaji. 

 Školní matrika povede veškeré údaje o dítěti v písemné podobě. 

 

 



4. Provoz mateřské školy 

 Provoz MŠ je od 6.30 - 16.00 hodin. 

 Při provozu 2 tříd děti jsou od 6.30 do 7.30 spojeny v dolní třídě, po odpočinku jsou opět děti 

spojeny v dolní třídě.   

 Budova MŠ je po celou dobu provozu uzavřená, rodiče musí zazvonit na zvonek u vchodových 

dveří. 

 Objekt je opatřen elektronickým zařízením s videotelefonem. 

 

Režim dne v MŠ 

 

6.30 – 8.20 
Scházení dětí, spontánní činnosti, individuální činnosti, 

ranní cvičení 

8.20 – 8.30 Příprava na svačinku, hygiena dětí 

8.30 – 8.45   Ranní svačinka 

8.45 – 9.20   Řízené činnosti dětí 

9.20 – 9.30 Příprava na pobyt venku, hygiena dětí  

9.30 – 11.20 Pobyt venku 

11.20 – 11.30 Příprava na oběd, hygiena dětí 

11.30 – 11.50 Oběd 

11.50 – 12.00 Příprava na odpočinek, hygiena dětí 

12.00 – 14.00    Odpočinek dětí, klidové činnosti, specifické aktivity dětí 

14.00 – 14.30 
Postupné probouzení dětí, příprava na svačinku, hygiena 

dětí 

14.30 – 14.45 Odpolední svačinka 

14.45 – 16.00 Individuální činnosti dětí, rozcházení dětí 

 



 Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle 

aktuální potřeby rodičů. 

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin a to telefonicky nebo do sešitu 

uloženého v šatně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo 

telefonicky. 

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

dětí i ve vstupní hale. V případě výskytu vší budou rodiče informováni na nástěnce v šatně, 

postupují podle Směrnice o pedikulóze. 

 Děti se do třídy MŠ oblékají vhodně.  

 Na pobyt venku doporučujeme sportovní oděv i obuv. 

 

5. Povinná školní docházka  

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není – li   dále 

stanoveno jinak. Školním dnem se rozumí minimálně 4 hodiny pobytu v MŠ. 

 Nepřítomnost předškoláků v MŠ je třeba omlouvat vždy písemně prostřednictvím  

omluvného listu. 

 Při absenci dítěte je nutno neprodleně informovat /do 48 hodin/ učitelku MŠ osobně,  

písemně nebo telefonicky a sdělit jí příčinu absence dítěte. 

 Po opětovném nástupu do MŠ rodiče neprodleně předloží omluvenku učitelce MŠ. 

Omluvenku je třeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence. 

 Učitelka MŠ může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy 

požadovat omlouvání každé nepřítomnosti dítěte lékařem. 

 Předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě 

žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit dítě: 

                  - z části dne vyučující učitelka MŠ 

                  - 2 dny – vedoucí učitelka MŠ 

                  - více jak 2 dny – ředitelka ZŠ a MŠ na základě písemné žádosti rodičů. 

 

6. Individuální vzdělávání 

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzděláváním dítěte, 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 (§ 34a odst. 4). 

 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 (§ 34b odst. 2) 



 Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno (§ 34b odst. 3). 

 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v 

měsících listopad - prosinec a květen - červen. 

 Způsob ověření bude probíhat formou pohovoru a vypracování pracovního listu. 

 Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 

nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).  

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou 

speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7). 

 Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

 

 

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí proti sociálně - patologickým  

    jevům 

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je  výchovně- vzdělávací působení 

na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího 

programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem 

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 

MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy v jejich 

počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci. 

 Důležitým prvkem prevence je v této oblasti vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi 

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

zákonnými zástupci dětí. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

 Za bezpečnost dětí zodpovídají v MŠ učitelky od doby, kdy převezmou dítě od rodičů nebo jimi 

ověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zákonným zástupcům předají. 

 Poučení na počátku školního roku provádí učitelka, která děti seznámí: 

1. se zásadami bezpečného chování v budově, mimo areál školky, na školní zahradě 

a na veřejných komunikacích, 

2. s postupem při úrazech,   

 Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými 

jsou vycházky, výlety, exkurze, plavecké výcviky- apod.). Seznámení se všemi pravidly chování, 

případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení dětí provede učitelka nebo ten, kdo 

bude nad dětmi vykonávat dohled. 

 Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dětí, který vykazuje známky akutního 

onemocnění, od ostatních dětí, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně ohlásit 

tuto skutečnost vedoucí učitelce a ředitelce školy. 

 

 



8.1 Záznam o školním úrazu 

 

8.1.1 Kniha úrazů 

Kniha úrazů je uložena ve sborovně, zodpovídá za ni pracovník školy – vedoucí učitelka školy. V knize 

úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích 

organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 

 

Zápis do knihy úrazů provádí: 

a) Učitel vykonávající dohled.  

 

V knize úrazů se uvede:  

a) Pořadové číslo úrazu. 

b) Jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného. 

c) Popis úrazu.  

d) Popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události. 

e) Zda a kým byl úraz ošetřen. 

f) Podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který 

provedl zápis do knihy úrazů. 

g) Další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.  

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence 

úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

 

8.1.2 Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu za školu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve 

spolupráci s ředitelkou školy, jde-li o:  

a) Úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole, nebo  

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které 

způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku 

úrazu. 

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy. Na žádost zákonného 

zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v předcházejícím 

odstavci.  

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je 

pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené 

úrazem.  

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 

 

8.2 Hlášení  úrazu 

O každém úrazu je informována ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce školy. 

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez 

zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo 

přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně 

příslušnému útvaru Policie České republiky. 



O úrazu podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola pojištěna pro 

případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 

  

8.3 Zasílání záznamu o úrazu  

 

Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce  

a) Zřizovateli.  

b) Zdravotní pojišťovně žáka   

c) České školní inspekci. 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitelky školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení 

a) Zřizovateli. 

b) Zdravotní pojišťovně žáka 

c) Příslušnému inspektorátu České školní inspekce. 

d) Místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  

 

8.4 Jak postupovat, stane-li se úraz žáka: 

 Zjistit poranění. 

 Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. 

 Informovat vedoucí učitelku a ředitelku školy. 

 Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 

 Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. 

 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy 

 Budova MŠ je po celou dobu provozu zamčená, dveře mají venkovní pevnou kouli. 

 Při vstupu do MŠ je nutné zvonit na zvonek u vchodových dveří. 

 Zaměstnanci MŠ se po skončení své pracovní doby zdržují v MŠ se souhlasem ředitelky školy 

nebo vedoucí učitelky MŠ. 

 Zařízení MŠ i školní zahrady je soukromé. Cizí osoby se mohou v MŠ i na školní zahradě 

zdržovat jen se souhlasem ředitelky školy nebo vedoucí učitelky MŠ. 

 Děti v MŠ jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem MŠ (hračky, učební pomůcky, nábytek, 

sportovní náčiní i nářadí apod.) 

 Děti v MŠ jsou vedeny k čistotě a pořádku. 

 Všechny osoby mají povolen vstup do MŠ pouze po přezutí (kromě šatny a vstupní chodby). 

 

10. Práva zákonných zástupců 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.  

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 



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 s učitelkou nebo vedoucí učitelkou školy. 

 Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. 

 Zapojit se do práce Klubu přátel školy při základní škole Kněždub a zde předkládat a obhajovat 

potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí. 

 Projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. 

 

     11. Povinnosti zákonných zástupců 

 Zajistit, aby přihlášené dítě řádně docházelo do MŠ a bylo osobně předáno učitelce do třídy. 

 Oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, 

které jsou podstatné pro bezpečnost dítěte, oznamovat změny v těchto údajích – např. Telefonní 

čísla, změna bydliště, zdravotní pojišťovny. 

 Při vyzvedávání dítěte jinou osobou mít vyplněné „zplnomocnění“, kde jsou uvedeny pověřené 

osoby. 

 Při podezření z nemoci je rodič povinen si své dítě vyzvednout v co možná nejkratší době od 

telefonického oznámení. 

 V termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné. 

 Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte, porušování provozu školy. 

 Dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školy, řídit se školním řádem, předpisy 

a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí. 

 Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy a ostatními zákonnými zástupci dětí 

pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

 Rodiče předávají při nástupu dítěte písemné zplnomocnění osob pověřených k přebírání 

a odvádění dítěte z MŠ.  

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

skutečnost neprodleně ohlásí v MŠ. 

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

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

 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a 

souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

 

 

 



12. Práva dítěte 

Dítě má právo: 

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

pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by 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 a projevovat lásku). 

 Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo 

vyrůst ve 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 přiměřeného věku, právo být připravováno na 

svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem). 

 

13. Povinnosti dítěte  

 Řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob. 

 Snažit se v rámci svých možností dodržovat pravidla kulturního chování. 

 Nenosit do školy cenné věci, peníze, předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí, hračky - 

mimo plyšáka na spaní. 

 Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly bezdůvodně 

přineseny a nebyly vyžádány učitelkou. 

 

 

 

 

Kněždub 30. 10. 2018                                                                             Zpracovala: Mgr. Ivana Blašková 

 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Miklíková 

                ředitelka školy 



Inovace: 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu mateřské školy 

 

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2020 

č. j. ZŠKn 44/2020 

Zpracovala: Mgr. Ivana Blašková 

Zpracováno dle Školního řádu mateřské školy platného od 30. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bude vloženo místo bodu 4. 

 

4. Provoz mateřské školy 

 Provoz MŠ je od 6.15 - 16.15 hodin. 

 Při provozu 2 tříd děti jsou od 6.15 do 7.15 spojeny v dolní třídě, po odpočinku jsou opět děti 

spojeny v dolní třídě.   

 Budova MŠ je po celou dobu provozu uzavřená, rodiče musí zazvonit na zvonek u vchodových 

dveří. 

 Objekt je opatřen elektronickým zařízením s videotelefonem. 

 

Režim dne v MŠ 

6.15 – 8.20 
Scházení dětí, spontánní činnosti, individuální činnosti, 

ranní cvičení 

8.20 – 8.30 Příprava na svačinku, hygiena dětí 

8.30 – 8.45   Ranní svačinka 

8.45 – 9.20   Řízené činnosti dětí 

9.20 – 9.30 Příprava na pobyt venku, hygiena dětí  

9.30 – 11.20 Pobyt venku 

11.20 – 11.30 Příprava na oběd, hygiena dětí 

11.30 – 11.50 Oběd 

11.50 – 12.00 Příprava na odpočinek, hygiena dětí 

12.00 – 14.00    Odpočinek dětí, klidové činnosti, specifické aktivity dětí 

14.00 – 14.30 
Postupné probouzení dětí, příprava na svačinku, hygiena 

dětí 

14.30 – 14.45 Odpolední svačinka 

14.45 – 16.15 Individuální činnosti dětí, rozcházení dětí 



Bude vloženo místo bodu 3, kapitola 13. 

 

 

 Děti v MŠ nesmí používat a nosit cenné věci a elektroniku (mobil, hodinky, zlaté řetízky, náramky, 

přívěšky – Zákon 561/Sb.) 

 

 

 

Bude vloženo za bod 4, kapitola 8. 

 

 Pokud se stane dítěti úraz mimo MŠ a rodič chce dítě do MŠ přivést, může to být pouze v případě, že 

je dítě v předškolním věku a přinese potvrzení a doporučení od lékaře. Dítě, které není v předškolním 

věku nemůže nastoupit s úrazem nebo se zraněním do MŠ (zlomeniny, popáleniny, dlahy, sádry… 

 

 

Bude vloženo za bod 13. 

14. Hygienické podmínky  
 

Vzhledem k novým opatřením na jaře roku 2020 – COVID-19 jsou na všech umývárnách 

umístěny dezinfekční přípravky pro děti, jednorázové utěrky, návod na správnou hygienu mytí 

rukou. Při vstupu do MŠ je každodenně prováděn ranní filtr, měření teploty a dezinfekce rukou. 

Dospělé osoby musí mít při vstupu do MŠ roušky. 

Paní uklízečka má jasně dána pravidla, která má vyvěšena v umývárně a řídí se jimi a pravidelně 

mokrou cestou umývá dezinfencí všechny prostory MŠ (kliky, stoly, židličky, zábradlí, 

klávesnici apod.) 

Skupiny dětí v MŠ se nemísí, na svačinky a obědy chodí odděleně, stejně tak na pobyt venku 

(zahrada, procházky na školní hřiště, pole, les). 

Při odpočinku dětí se opět skupinky nemísí, Sluníčka odpočívají v lehárně, Květinky 

v tělocvičně. 

V prvním patře je vyhrazena místnost – izolace, která je vybavena rouškami a rukavicemi. 

 

            Tato opatření jsou platná v době epidemií.  

 

Kněždub 30. 8. 2020                                                                           Zpracovala: Mgr. Ivana Blašková 

 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Miklíková 

                ředitelka školy 

 



Inovace: 

Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu MŠ  

Nabývá účinnosti: 6. 10. 2020 

Č. j. ZŠKn 55/2020 

Zpracovala: Mgr. Ivana Blašková 

Zpracováno dle Školního řádu mateřské školy platného od 1. 9. 2020



 

Distanční výuka v mateřské škole 

Pokud z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo karantény není možná osobní 

přítomnost většiny dětí skupiny předškoláků, kteří mají povinnou předškolní docházku ve škole, 

vzdělávají se distančním způsobem. 

Distanční výuka se nebude týkat těch dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné 

 

Způsob distančního vzdělávání: 

 škola je povinna poskytnou distanční vzdělávání dětem, které mají povinnou předškolní 

docházku. 

 dětem budou zadány úkoly e-mailem nebo osobním předáním v MŠ, ke komunikaci mohou 

využívat platformu Office 365 (aplikaci Teams) 

 učitelky zadají úkoly (pracovní listy) na týden podle TVP  

 podají instrukce k postupu a řešení a zpětné vazbě 

 rodiče v určený den na konci týdne odevzdají zpracované úkoly osobně v MŠ, ofocené na e-mail 

nebo do aplikace Teams 

 učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu rodiči (při předání v dalším týdnu) 

 děti se SVP a PAS budou vzdělávány v rámci jejich možností 

 

 

 

Kněždub 5. 10. 2020     Zpracovala: Mgr. Ivana Blašková 

 

 

 

       Zodpovídá: Mgr Lenka Miklíková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inovace: 

Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu MŠ  

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2021 

 

Č. j. ZŠKn 65/2021 

Zpracovala: Mgr. Erika Švrčková 

Zpracováno dle Školního řádu mateřské školy platného od 6. 10. 2020



 

4. Provoz mateřské školy 6.00 – 16.00 

Režim dne v MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kněždubě  27. 8. 2021                                       Mgr. Erika Švrčková 

 

                                                                               Mgr. Lenka Miklíková 

6:00 – 8:30 
Scházení dětí, spontánní činnosti, 

hygiena dětí 

8:30 – 8:45 Ranní svačinka, hygiena dětí 

8:45 – 9:30 
Individuální činnosti, příprava na 

pobyt venku, hygiena dětí 

9:30 – 11:30 Pobyt venku, hygiena dětí 

11:30 – 11:50 Oběd 

11:50 – 14:00 
Hygiena dětí, odpočinková relaxace, 

dle potřeby dětí 

14:00 – 14:30 Hygiena dětí, svačina 

14:30 – 16:00 
Hygiena dětí, spontánní činnosti 

dětí, rozcházení dětí 


