ŠKOLNÍ ŘÁD
ÚVOD
V souladu se školským zákonem vydává Mateřská škola EKO CENTRUM PIDI MIDI z.s.. tento „Školní
řád“. Školní řád je závazný pro všechny pracovníky školy, zákonné zástupce dětí, návštěvníky a jiné
osoby, které se zdržují v prostorách školy (dále jen osoby v MŠ Pidi Midi)
PRÁVA RODIČŮ
•
•
•
•
•
•
•
•

účastnit se společně s dětmi adaptačního období před vlastním nástupem do MŠ
podle svého zájmu nerušeně sledovat průběh výchovně vzdělávací práce
informovat se u učitelek na průběh, vývoj vzdělávání dětí, otázky stravování a chování
přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
slušnou formou vyjadřovat připomínky a podněty k chodu školy a úrovně výchovně vzdělávací
práce
pokud nejsou spokojeni s režimem, životem a úrovní MŠ, vybrat si pro své dítě jiné zařízení
na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
POVINNOSTI RODIČŮ

•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovat pravdivé informace o dítěti a rodinných poměrech
hlásit změny v osobních datech
pravidelně hradit platby spojené s pobytem v MŠ
přivádět dítě do MŠ v dobrém zdravotním stavu, tak aby neohrozili zdraví ostatních dětí
včas odhlásit docházku dítěte
respektovat pravidla a rituály školy
dodržovat provozní dobu MŠ
včas nahlásit ukončení docházky svého dítěte do MŠ
DÍTĚ MÁ PRÁVO:

•
•
•
•

•

aby mu byla společností poskytována ochrana – potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské
pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by mohly fyzicky nebo psychicky zranit
být respektováno jako jedinec ve společnosti – slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na
přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
na emočně kladné prostředí a projevování lásky – právo žít s každým se svých rodičů, pokud by
mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi,
právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku
být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu –
vyrůstat v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez
ohledu na rasu, náboženství, rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na
soukromí
být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život – ovlivňovat rozhodnutí, co se
s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít
svým vlastním způsobem
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PRÁVA A POVINOSTI OSOB
Práva a povinnosti osob v MŠ Pidi Midi vychází z platných právních norem, zejména pak ze
školského zákona a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Mimo jiné je v souvislosti s právními předpisy každý povinen předcházet hrozícím škodám, řídit se
tímto řádem a pokyny pracovníků školy (při adaptaci s dětmi, při akcích společných v budově i na
zahradě školy), poskytnout první pomoc v případě zajištění úrazu nebo být nápomocen osobě, která
první pomoc poskytuje. Zákonný zástupce dítěte, nebo osoba, která dítě do školky přivedla je povinna
informovat pedagogické pracovníky v případě zdravotních potíží dítěte.
PROVOZNÍ DOBA
Provoz mateřské školy Pidi Midi je celoročně v pracovní dny od 6,00 do 17,00 hod. Rodiče mohou
přivést a odvést děti kdykoliv během provozní doby, vyjma případů, kdy jsou pedagogické pracovnice
s dětmi na vycházce nebo na ohlášeném výletu mimo prostory školy.
Provoz školy může být omezen nebo přerušen, kdy bude včas oznámeno vedením školy.
Provoz školy lze omezit nebo přerušit na nezbytně dlouhou dobu též z důvodů vážné havárie na budově
nebo jejím zařízení anebo z důvodů nezbytných oprav, která nesnesou odkladu. V takovém případě
oznámí ředitelka uvedenou skutečnost zákonným zástupcům dětí, jakmile se o termínu omezení nebo
přerušení provozu dozví.
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
MŠ Pidi Midi provozuje jednu třídu s kapacitou 12 dětmi věkově heterogenně složeného věku od 2 do 7
let. Zkušební doba – adaptační k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v předškolním
zařízení je stanovena na dva měsíce a její průběh je upravován učitelkou ve spolupráci s rodiči.
Pevný termín přijímacího řízení není v MŠ stanoven, rodiče se mohou hlásit během celého školního
roku a zapisovat své děti na budoucí školní roky. Všechny děti jsou vedeny v pořadníku a dostávají od
ředitelky školy potvrzení o přijetí dítěte do MŠ. Jakmile se během roku uvolní místo jsou další žadatelé
ihned školou informováni.

REŽIM DNE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Škola má provoz od 6,00 hod. do 17,00 hod.
Děti mohou přicházet nejlépe do 8,15 hod., pokud potřebují i později, toto je na uvážení rodičů
s tím vědomím, že děti přichází o hlavní výchovně vzdělávací činnost
Od 6,00 do 8,00 hod. si děti podle vlastní volby hrají, námětové hry, konstruktivní, vlastní tvořivé,
provádíme výtvarné a pracovní činnosti, smyslové hry, individuální činnosti s dětmi, jazykové a
hudební chvilky
V 8,30 hod. je dopolední svačina.
Po dopolední svačině následuje hlavní vzdělávací část, která je motivovaná různými způsoby tak,
aby děti zaujala a vtáhla do děje
obsahuje pohybové aktivity, relaxaci, jógové prvky, různé hry, řízenou i spontální činnost vždy
k tématickému celku s cílem osvojování si množství vědomostí a poznatků z různých oblastí
předškolního vzdělávání, individuální činnosti s dětmi s odloženou školní docházkou, individuální
práce s dětmi předškolními
Většinu dne tráví děti venku, na přilehlé zahradě nebo v blízkém okolí ( les, louka)
V 11,30 hod. oběd.
Do 14,00 hod je oficiální odpočinek dětí – starší odpočívají kratší dobu a potom si dle vlastní volby
hrají s ohledem na děti ještě spící, menší děti necháváme „dospat“ o něco delší dobu.
Následuje odpolední svačina a hry venku dle počasí.

Režim dne se řídí ustanovením § 13 vyhlášky č. 108/2001 Sb. Učitelka může ve vyjímečných případech
upravit režim tak, aby vyhovoval situaci a potřebám dětí.

EVIDENCE DÍTĚTE
Při nástupu dítěte do MŠ Pidi Midi rodiče předají učitelce vyplněnou přihlášku s osobními údaji a
lékařským potvrzením o zdravotním stavu.
Rodiče v průběhu pobytu v MŠ nahlásí jakoukoliv změnu ve výše uvedených údajích. Informace o dětech
jsou důsledně používány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy
a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
PLATBY ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Mateřská škola jako soukromý právní subjekt si stanovuje výši školného za nabízenou službu. Výše
školného je smluvní a podle situace může být ředitelkou školy upravována. Tato platba je pro rodiče
povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. S výší platby seznámí zákonné zástupce ředitelka školy při
přihlášení dítěte nebo nejméně jeden měsíc před její změnou. Strava se platí zároveň s platbou školného
podle skutečně odebraných jídel vždy do 10. v měsíci. Platby je možné převádět na účet školy, platby
v hotovosti na doklad přímo v MŠ.
Omlouvání dítěte z důvodů nemoci nebo jiné okolnosti je potřeba den dopředu do 8,00 hod., pokud
absence je náhlá, mohou si rodiče celodenní stravu v MŠ vyzvednout. Neodhlášené a nevyzvednuté
obědy propadají.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝMI JEVY
Osoby v MŠ Pidi Midi jsou povinni si počínat tak, aby nedošlo k úrazu nebo jiné újmě na zdraví.
Vyžaduje-li to situace, je každý povinen poskytnout první pomoc nebo k ní přispět a v případě nutnosti
přivolat odbornou lékařskou pomoc.
V rámci výchovy v MŠ Pidi Midi jsou děti seznamovány se společenskými normami v oblasti
mezilidských vztahů. Důraz je kladen zejména na ohleduplnost k tělesně poškozeným jedincům, na
výchovu k rovnoprávnosti osob různé barvy pleti a příslušníků národnostních menšin. V této oblasti
výchovy je nutná spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí, které školu navštěvují. Projevy
diskriminace, násilí nebo nepřátelství v prostorách mateřské školy Sedmikráska zakázány.
PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ
Rodiče a mateřská škola jsou povinni se navzájem informovat o zdravotním stavu dítěte aktuálně každý
den. Není povoleno přivést do školy dítě, je-li podezření, že onemocnělo. Zjistí-li podezření
z onemocnění pedagogická pracovnice školy v průběhu dne, vyrozumí zákonného zástupce a ten je
povinen zajistit neprodleně vyzvednutí dítěte z mateřské školy. V případě rychlého ošetření, zajistí
pedagogická pracovnice zdravotnickou pomoc a zákonnému zástupci oznámí zdravotní stav dítěte a
důvody jeho ošetření.
Pracovníci školy vykonávají dohled nad dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od
jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá
jeho zákonnému zástupci nebo jim pověřené osoby. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě
písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Všechny prostory pro děti jsou upraveny
EKO CENTRUM PIDI MIDI z.s.

Pavla Stránského 3399/2A, Ústí nad Labem
mobil: 724 345 260
e-mail: mc.pidi-midi@seznam.cz
www.mc-pidi-midi.cz

ičo: 02324407

tak, aby se zde děti nemohly zranit, nebo si ublížit. Děti jsou na svou vlastní bezpečnost stále
upozorňovány a systematicky vedeny. Při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské
školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.
PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
Děti užívají majetek školy podle povahy určení a pokynů či svolení pedagogických pracovníků. Za
škody způsobené dětmi v době, kdy jsou svěřeny do péče pracovníků školy odpovídá v plném rozsahu
škola. Za škody způsobené dětmi v době, kdy není v péči pracovníků školy, nese odpovědnost v plném
rozsahu ten, kdo dítě doprovází. Pokud taková osoba není nebo se na ní nelze škody domáhat, nese
odpovědnost zákonný zástupce dítěte. Za škody způsobené ostatními osobami nesou odpovědnost
v plném rozsahu tyto osoby nebo jejich zákonní zástupci.
DODRŽOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po předchozím písemném
upozornění zástupce dítěte jestliže:
• dítě bez omluvy zákonných zástupců nejméně jeden měsíc nedochází
• zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúčinná
• v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, pedagogicko psychologické poradny či
na základě neúspěšné adaptace na prostředí MŠ
• pokud rodiče neuhradí včas školné a stravné po dobu dvou měsíců
PLATNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Tento školní řád platí od 1. 9. 2018.
V Ústí nad Labem 10. 6. 2018

