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I. Přijímací řízení  

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve smyslu ust. § 34 zákona č. 561/2004

Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský

zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  ředitel  školy  oprávněn  přijímat  děti  až  do  výše

nejvyššího povoleného počtu dětí školy uvedeného ve školském rejstříku (ust. § 144 odst. 1

písmo e) školského zákona). Jedná se o maximální "kapacitu" školy jako celku, do jejíž výše

lze  v  dané  mateřské  škole  poskytovat  předškolní  vzdělávání.  Do  mateřské  školy  jsou

přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je

třeba respektovat i další zákonné požadavky, zejména ust. § 33 školského zákona. Z tohoto

ustanovení  vyplývá,  že  cílem  předškolního  vzdělávání  je  výchova  a  vzdělávání,  nikoli

"pouze" péče o děti v době, kdy se o ně nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k

předškolnímu vzdělávání již proto musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené

rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona). 

S účinností  od  1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti  let  do měsíce září,

nastoupit  v následujícím  školním roce  k povinnému předškolnímu vzdělávání.  (§34 odst.1

zákona č. 561/2004 Sb.,)

Od  září  2017  je  zaváděno  přednostní  přijímání  čtyřletých  dětí pocházejících  ze

spádového obvodu dané mateřské školy. Mateřská škola přijímá všechny děti starší čtyř let

ze své spádové oblasti  do naplnění kapacity  (v případě nedostatečných kapacit  budou mít

přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Pro  podání  žádostí  k přijetí  k předškolnímu  vzdělávání  od  následujícího  školního  roku,

stanoví  ředitel  mateřské  školy  v dohodě  se  zřizovatelem místo,  termín  a  dobu a  zveřejní

způsobem v místě obvyklém. Jedná se o tzv. zápis do mateřské školy v termínech od 2. května

do 16. května daného roku. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního



roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy

kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Základní a mateřské školy

Praskačka.  Žádost  o  přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  obdrží  rodiče  u  zápisu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu.

Při umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů, a především jsou zohledněny potřeby dětí.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

Mateřská  škola  může  přijmout  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným  pravidelným

očkováním, má doklad,  že je proti  nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit  pro

trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní

příslušností  jiného členského státu Evropské unie.  K předškolnímu vzdělávání se přijímají

také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud

pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na

území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. 

II. Povinné předškolní vzdělávání  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním

roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání (§34 a odst. 2)

Pokud nepřihlásí  zákonný zástupce dítě  k povinnému předškolnímu vzdělávání,  dopustí  se

přestupku podle §182 a školského zákona.

Dítě,  pro které  je  předškolní  vzdělávání  povinné,  se  vzdělává  ve spádové mateřské  škole

Základní škola a mateřská škola Praskačka, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou

mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní

docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4

hodiny denně od 8 hodin do 12 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,

které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se po celou

dobu provozu, v němž je vzděláváno.



Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,

docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím

přestupku podle §182 zákona 561/2004Sb.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný

zástupce  dítěte  přejímajícího  pedagogického  pracovníka  o  případných  menších

zdravotních  obtížích  dítěte,  které  by  mohly  mít  vliv  na  omezení  jeho  činnosti  při

vzdělávání.

  Zákonní  zástupci  dítěte  informují  mateřskou  školu  o  každé  změně  zdravotní

způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech,

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

  Zákonní  zástupci  dítěte  omlouvají  jeho  nepřítomnost  neprodleně  ústně  nebo

telefonicky, neomluvená absence delší 14 dní je důvodem k ukončení docházky dítěte

do mateřské školy

Omlouvání nepřítomnosti dítěte povinné předškolní výchovy

 Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte a podepsaná zákonným zástupcem.

 Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání

nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. 

 Nemůže-li  se  dítě  zúčastnit  vzdělávání  z  důvodů  předem  známých  zákonnému

zástupci,  požádá zástupce  dítěte  třídního učitele  nebo ředitele  školy o uvolnění  ze

vzdělávání.

 Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do kanceláře školy,

b) písemně třídnímu učiteli,

c) osobně třídnímu učiteli.

 Každá  omluva  musí  být  zapsána  v omluvném  listu  dítěte  a  podepsán  zákonným

zástupcem.

 Učitelka  MŠ  eviduje  školní  docházku  dítěte  povinného  předškolního  vzdělávání.

V případě  neomluvené  absence  nebo  zvýšené  omluvené  absence  informuje  třídní



učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené

nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 Nemůže-li se dítě zúčastnit vzdělávání z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce

dítěte povinen nejpozději do 2 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti

Individuální vzdělávání dítěte

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 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost

předškolního vzdělávání dítěte. (§34 a odst. 4)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu

 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

 důvody pro individuální vzdělávání dítěte

V případě individuálního vzdělávání dítěte škola ověří schopnosti a dovednosti dítěte 

(očekávané výstupy) v termínu 1. pondělí v měsíci listopadu, a to tímto způsobem: 

rozhovor s dítětem – všeobecný přehled, ověření vývoje řeči, slovní zásoby, 

předmatematické představy – pracovní list

 předčtenářská gramotnost – obrázkové čtení

 grafomotorika, lateralita – pracovní list 

kresba lidské postavy – proporcionalita, detaily

Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem ve stanovený termín ověřování do 

mateřské školy. Pokud tak neučiní, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání a dítě 

musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno. A v tomto 

případě již není možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.



 III. Systém péče o děti s     přiznanými podpůrnými opatřeními  

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel  mateřské  školy  rozhodne  o  poskytování  podpůrných  opatření  bez  doporučení

školského poradenského zařízení  i  bez  informovaného souhlasu  zákonného zástupce.  Tím

není  dotčeno  právo zákonného  zástupce  na  informace  o průběhu a  výsledcích  vzdělávání

dítěte (§21 školského zákona)

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve které bude upravena organizace

a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná je s ředitelem

školy.

Pokud by nepostačovala  podpůrná  opatření  prvního stupně  doporučí  ředitel  školy  využití

poradenské  pomoci  školského  poradenského  zařízení  za  účelem  posouzení  speciálně

vzdělávacích potřeb dítěte (§16 odst. 4 a 5 školského zákona)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou  pro  uplatnění  podpůrného  opatření  druhého  až  pátého  stupně  je  doporučení

školského  poradenského  zařízení  s informovaným  souhlasem  zákonného  zástupce  dítěte.

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního

uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel  školy  určí  pedagogického  pracovníka  odpovědného  za  spolupráci  se  školským

poradenským  zařízením  v souvislosti  s doporučením  podpůrných  opatření  dítěte  se

speciálními vzdělávacími potřebami. (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení

doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného

zástupce.

Ředitel  školy  průběžně  vyhodnocuje  poskytování  podpůrných  opatření,  nejméně  však

jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrných

opatření  2  až  5  stupně  je-li  z doporučení  školského  poradenského  zařízení  zřejmé,  že

podpůrná  opatření  2  až  5  stupně  již  nejsou  potřeba.  V takovém  případě  se  nevyžaduje

informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§16 odst. 4 školského

zákona a §11,§12 a §16 vyhlášky č. 27/2016Sb.)



Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro

vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených opatření pro podporu nadání

podle individuálních potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

IV. 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 
 jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním

dítěte 
 místo trvalého pobytu 
 adresa pro doručování písemností 
 telefonické spojení. 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský

lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše 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  a  pro  potřebu  uplatnění  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o

svobodném přístupu k informacím.

V. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy – 6,30 – 16,30 hodin.

Děti přicházejí do mateřské školy od 6,30 hodin

Odchod po obědě – 12, 15  - 12,30 hodin

V případě  opakovaného  vyzvedávání  dítěte  z  MŠ po ukončení  provozní  doby,  bude  tato

skutečnost  oznámena  oddělení  péče  o  dítě  a  zřizovateli.  O  odchodech  dětí  po  skončení

provozu jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po



skončení  provozní  doby  MŠ.  V  případě,  že  nedojde  k  nápravě,  bude  tato  skutečnost

považována  za  porušení  školního  řádu  a  dle  platných  předpisů  může  dojít  i  k  ukončení

docházky dítěte do školy.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do  8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na

následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo zápisem do

omluvného formuláře, tomu určeném v šatně MŠ.

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

skutečnost  neprodleně  ohlásí  mateřské  škole.  Zamlčování  zdravotního  stavu  dítěte  bude

považováno za narušování řádu školy.

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

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

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zcela zdravé, které nemají příznaky žádné

nemoci či infekce. Trvalý kašel, rýma, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě

nemá teplotu. Běžný režim MŠ je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další děti a

dospělé  v MŠ.  V případě  průjmového,  či  zažívacího  onemocnění  je  minimální  doba

rekonvalescence 3 dny od odeznění příznaků nemoci.

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i personálu školy!

Výskyt infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče neprodleně personálu MŠ.

Po vyléčení infekčního onemocnění je dítě do MŠ přijato zpět po předložení zprávy dětského

lékaře, že dítě může do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených

zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě

lze  jen  na  základě  písemného  pověření,  vystaveného  zákonným  zástupcem  dítěte.  Předat

dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. Rodič musí předat

dítě učitelce osobně.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v

MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách

v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky školy.



VI. Vnitřní režim mateřské školy

Orientační čas Činnost
  6.30 – 9.30 (45) Scházení dětí, ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní,

hudební, výtvarné atd.), spontánní hry, individuální práce s

dětmi, cvičení a pohybové aktivity, hygiena a svačina, hry a

řízené činnosti
  9.30 (45) – 11.30 (45) Pobyt dětí venku 
11.30(45) – 12.30 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.30 – 14.00 Četba, odpočinek, individuální činnosti
14.00 – 16.30 Hygiena,  svačina,  volné  hry,  činnosti  venku  na  školní

zahradě dle ročního období
Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů

VII. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci

červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení

stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se

zřizovatelem zároveň projedná možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské

školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o

omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole

nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí.

VIII. Mimořádná opatření provozu

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem

omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v předchozím odstavci. Za závažné

důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování

předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel

mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo

přerušení provozu rozhodne



IX. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou učiteli a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování

bude tato záležitost  projednána s rodiči  (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava,

náhrada škody v co nejkratším termínu.

X. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání 

Platnost: 1. 9. 2019

Úplata  za  předškolní  vzdělávání  je  pro dané období  stanovena na 260,-  Kč na měsíc  při

celodenním provozu.

Při omezeném provozu na 5 dní v měsíci činí úplata 130,- Kč.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně na jeden školní rok a

je platná pouze jednou za předškolní docházku. Výjimku tvoří děti s postižením, u kterých je i

opakovaně odložena školní docházka. Od úplaty může být osvobozeno dítě ze sociálně slabé

rodiny na základě žádosti zákonných zástupců dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou

součástí  rozpočtu  mateřské  školy.  Úplata  za  příslušný  kalendářní  měsíc  je  splatná  do

patnáctého dne stávajícího měsíce (§6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005Sb.) Opakované neuhrazení

této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v

konečném důsledku může být  důvodem pro  ukončení  docházky dítěte  do  mateřské  školy

(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

 

Další pokyny ke stravování:

Přihlašování  a  odhlašování  obědů se provádí  elektronicky na adrese  www.strava.cz (platí

zatím pouze pro praskačské strávníky)

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je

nutno dítě ze stravování odhlásit nebo zaplatit oběd v plné výši nákladů, tj. 65,- Kč. 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel 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 mateřské škole, stravovalo vždy.

http://www.strava.cz/


XI. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:

 na  vzdělávání  a  výchovu  směřující  k  rozvoji  všech  jeho  schopností  a
dovedností 

 na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi 
 na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví 
 užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství 
 na zvláštní péči a výchovu v případě postižení 

Práva a povinnosti učitelů a zaměstnanců školy:

Učitel přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé

chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o

metodách  a  postupech  pro  naplnění  výchovných  cílů  školy.  Učitel  je  povinen  odpovídat

zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele:

Ředitelka mateřské školy může ukončit  docházku dítěte  do MŠ po předchozím písemném

upozornění zástupce dítěte jestliže:

 se  dítě  bez  omluvy  zákonného  zástupce  nepřetržitě  neúčastní  předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny 

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 
 ukončení  doporučí  v  průběhu  zkušebního  pobytu  lékař  nebo  školské

poradenské zařízení 
 dítě nezvládne adaptační program MŠ 

Rodiče mají právo:

 a 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 svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou

školy 
 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 
 projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy 

Rodiče jsou povinni:

 zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat "Adaptační
program" 

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte

 rodič je povinen předávat dítě učitelce osobně 



Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole:

Zaměstnanci školy jsou povinni vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu a jejich zájmy

hájit.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, 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, spravedlností a důvěrou.

Všichni  zaměstnanci  školy,  děti  a  jejich  zákonní  zástupci  dbají  o  dodržování  základních

společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti

ke škole.

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.

Učitelky  vydávají  dětem  a  jejich  zákonným  zástupcům  pouze  takové  pokyny,  které

bezprostředně souvisí  s plněním školního vzdělávacího  programu,  školního řádu a  dalších

nezbytných organizačních opatření.

Postup při vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci mají právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti

školy, a to buď přímo k ředitelce školy, nebo učitelce.

Zákonní  zástupci  mají  právo kdykoliv  se  obrátit  na učitelky  a  ostatní  zaměstnance  školy

s žádostí o pomoc, radu či informaci.

Zákonní zástupci dětí mohou podávat stížnosti,  oznámení a podněty k práci MŠ; je možné

doručit je poštou nebo osobně předat ředitelce školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo

podstoupí k dalšímu řešení.

Zákonní  zástupci  se  mohou  vyjadřovat  ke  všem  rozhodnutím  týkajících  se  podstatných

záležitostí  vzdělávání  jejich dětí  na třídních  schůzkách (další  náměty,  podněty či  stížnosti

v průběhu roku podávat k ředitelce školy).

Zákonní  zástupci  mají  možnost  se  podílet  na  dění  v mateřské  škole,  účastnit  se  různých

programů, po dohodě s učitelkou vstupovat do her svých dětí.

Zákonní  zástupci  mají  právo spolurozhodovat  při  plánování  programu mateřské školy,  při

řešení vzniklých problémů.



Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných

záležitosti jejich  dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

XII. BOZ v     mateřské škole  

Za  bezpečnost  a  ochranu  dětí  v době  výchovně  vzdělávací  činnosti  odpovídají  učitelé

mateřské školy. (§5 odst. 1,2 a 5 vyhlášky 14/2005)

Třída MŠ 

 se naplňuje do počtu 24 dětí. 
 Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od dvou do tří let má nejméně 12 a naplňuje se

do počtu 16.

Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními (§2 odst.5 vyhlášky č.14/2005Sb.)

 Čtvrtého a pátého stupně se počet snižuje o 2 děti (24-2) nejvýše o 5
 třetího stupně - mentálního postižení se počet snižuje o dvě děti
 třetího stupně se snižuje počet o jedno za každé dítě

Děti mladší tří let (§2 odst.6 vyhlášky 14/2005Sb.)

 Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se počet snižuje o 2 děti (nejvýše o 6)
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

 Děti  z běžné  třídy  na  1  učitele  –  20  dětí  (nejvýše  28  –v případě  dohledu  dalšího
pedagogického  pracovníka,  ve  výjimečných  případech  jiné  zletilé  osoby,  která  je
způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která
vykonává činnost mateřské školy.)

 Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2 až 5 stupně nebo mladší 3 let – 12 dětí
(nejvýše 23)

a) předcházení rizikům

škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově a činnostech s ním

přímo  souvisejícím.  Bere  v úvahu  možné  ohrožení  dětí  při  přesunech  v rámci  školního

vzdělávání a při účasti dětí školy na akcích pořádaných školským zařízením. Škola dbá, aby

bylo  dosaženo  klíčových  kompetencí  vztahujících  se  k ochraně  zdraví  dětí  a  jejich

bezpečnosti.

Součástí je ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů,

prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním apod.



Škola je povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

b) povinnosti dětí

děti jsou povinny z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat školní řád a plnit

pokyny zaměstnanců školy.

c) poučení dětí

školské zařízení  zajistí,  aby všechny děti  byly přiměřeným způsobem poučeny o možném

ohrožení  zdraví  a  bezpečnosti  při  všech  činnostech,  jichž  se  účastní  při  vzdělávání  nebo

činnostech s tím v přímé souvislosti. (bude proveden zápis v třídní knize)

d)  podmínky  zajištění  ochrany  před  sociálně  patologickými  jevy,  před  projevy

diskriminace, nepřátelství a násilí

Důležitým  prvkem  ochrany  před  sociálně  patologickými  jevy  je  i  výchovně  vzdělávací

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

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

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, 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 učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi

ve  třídních  kolektivech  s  cílem řešit  případné deformující  vztahy  mezi  dětmi  již  v  jejich

počátcích  a  to  ve  spolupráci  se  zákonnými  zástupci,  případně  za  pomoci  školských

poradenských zařízeních. Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně

patologickými  jevy.  Důležitým prvkem prevence  v  této  oblasti  je  i  vytvoření  příznivého

sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli  a mezi učiteli  a zákonnými

zástupci dětí.



 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole  

Úvodní ustanovení

     Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve škole má výkon dohledu

nad činností dětí mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a

ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi školy stanoví pro školu obecně

závazné právní předpisy. 

     Cílem směrnice  je  zdůraznit  klíčová  ustanovení  těchto  předpisů  a  doporučit  způsob

postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve škole.

Čl. 1

Předmět a rozsah úpravy

     Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve
škole. 

Čl. 2
Předcházení rizikům

     (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen
„vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. 1

K zabezpečení  tohoto  úkolu  škola  přijímá  na  základě vyhledávání,  posuzování  a
zhodnocování  rizik  spojených  s  činnostmi  a  prostředím opatření  k  prevenci  rizik.2 Při
stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání
v jednotlivých předmětech, 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.
    (2) Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného
rámcového  vzdělávacího  programu,  seznamuje  děti  s  nebezpečím  ohrožujícím  jejich
zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí
a  jejich  bezpečnosti.  Tyto  klíčové  kompetence  jsou vytvářeny na základě  vzdělávacího
obsahu  –  očekávaných  výstupů  a  účelně  zvoleného  učiva.  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.  Jedná
se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka
za  mimořádných  událostí,  problematika  první  pomoci  a  úrazů,  prevence  sociálně
patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp. 
     (3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských  služeb  povinna  přihlížet  k  základním  fyziologickým  potřebám  dětí  a

1 ) § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon).
2 ) § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.



vytvářet  podmínky  pro  jejich  zdravý  vývoj  a  pro  předcházení  vzniku  sociálně
patologických  jevů.3 Rámcové  vzdělávací  programy  stanoví  kromě  konkrétních  cílů,
formy,  délky  a  povinného  obsahu  vzdělávání  i  podmínky  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví.4

     (4) Ředitelka školy vydá školní řád.5 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a
povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství  nebo  násilí. Školní  řád  zveřejní  ředitel  na  přístupném  místě  ve  škole,
prokazatelným  způsobem s  ním  seznámí  zaměstnance  a  děti  školy  a  informuje  o  jeho
vydání a obsahu zákonné zástupce dětí.

Čl. 3
Povinnosti dětí

Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména
a) Dodržovat  školní  řád  a  předpisy  a  pokyny školy  k ochraně  zdraví  a  bezpečnosti,  s
nimiž byly seznámeny, 6

b) plnit  pokyny  zaměstnanců  školy  vydané  v  souladu  s  právními  předpisy  a  školním
řádem.
 
Čl. 4
Zdravotní předpoklady

     (1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního
stavu dětí a jejich zdravotní způsobilosti.
     (2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v  přírodě,
sportovních  a  tělovýchovných  akcích  nebo  výuce  plavání,  se  vyžaduje  zdravotní
způsobilost,7 kterou  posuzuje  a  posudek  vydává  praktický  lékař  pro  děti  a  dorost.
Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
     (3)  Zákonní  zástupci  dětí  jsou  povinni  informovat  školu 8 o  změně  zdravotní
způsobilosti,  zdravotních obtížích  dítěte  nebo jiných závažných skutečnostech,  které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2.
      (4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání  a s ním přímo

souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení dítěte do prováděných činností,

oznamují děti okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

3 ) Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních.
4 ) § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
5 ) § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
6 ) § 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
7 ) § 9 a § 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
8 ) § 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).



Čl. 5
První pomoc a ošetření

     (1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci 9 a
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění
lékárniček  první  pomoci  s potřebným  vybavením.10  Rovněž  zajistí,  aby  se  zásadami
poskytování první pomoci byli seznámeni děti a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných
místech  umístí  seznam telefonních  čísel  zdravotnických zařízení  včetně  zdravotnických
zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních
informuje kromě učitelů a ostatních zaměstnanců školy i děti.
     (2) Podle závažnosti úrazu zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a
zpět nebo domů. O události  a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného
zástupce  dítěte.  Doprovodem  může  být  pouze  zletilá  osoba,  plně  způsobilá  k  právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
     (3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných
mimo školu.
     (4)  Rozsah vybavení  prostředky  pro  poskytnutí  první  pomoci  při  zotavovací  akci
stanovuje zvláštní právní předpis.11

Čl. 6
Poučení dětí

     (1) Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při
všech  činnostech,  jichž  se  účastní  při  vzdělávání  nebo  v přímé  souvislosti  s ním.  Děti
zároveň  seznámí  s konkrétními  pokyny,  právními  a  ostatními  předpisy  k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí12 a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a
odpovídajícími následnými opatřeními,  se kterými se mohou děti  setkat ve škole,  jejím
okolí  a  při  činnostech  mimo školu  (například  nebezpečí  od  neznámých  lidí,  nebezpečí
násilí a šikany,13 nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále děti seznámí s ustanoveními
předpisů  a  pokynů  k zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  dětí,  pokud se  vztahují  na
příslušnou činnost,  akci  nebo pracoviště  a průběžně také s ustanoveními  školního řádu,
sportovních zařízení,  tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s  dalšími opatřeními školy,
jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.

     (2)  Dokladem  o  provedeném  poučení  je  záznam  poučení  (např.:  v  třídní  knize),
přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví. 
   

9 ) § 103 odst. 1 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).
10 )  § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a o  zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo

poskytování  služeb  mimo pracovněprávní  vztahy  (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany

zdraví při práci), (zákon o bezpečnosti).

11 )  Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších
předpisů.
12 ) Přiměřeně se užije § 349 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).
13 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení  Č. j.:  28
275/2000-22



Čl. 7
Dohled nad dětmi

(1)  Školy jsou povinny vykonávat  podle zvláštních  předpisů nad dětmi  náležitý  dohled.14

Kromě  bezpečnostních  hledisek  zajišťují  učitelé  při  dohledu  nad  dětmi  také  výchovné

působení,  a  to  v zájmu  předcházení  škodám  na  zdraví,  majetku  a  životním  prostředí.  O

zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy.15 Vychází z konkrétních podmínek a

přihlíží zejména k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. 

(2) Při akcích konaných mimo školu, místo a čas shromáždění dětí a skončení akce oznámí

škola nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům dětí.

(3) Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dohled konat vedle učitelů i jiné osoby, které
jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole.
Tyto osoby musí  být  řádně poučeny o povinnostech dohledu a ředitelka  školy o tomto
poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dohledem podepíše. 

Čl. 8
Výuka plavání

     (1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí
ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání,
odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí.
Při  plavecké  výuce  se  třída  dělí  na  skupiny,  každou  skupinu  vede  jeden  vyučující.
Nejvyšší počet dětí ve skupině je 15. Učitel má přehled o celém prostoru výuky a všech
dětech,  kteří  se  výuky  účastní.  Pedagogický  pracovník  pravidelně  provádí  v průběhu
výuky překontrolování počtu dětí. Totéž se provádí při jejím zakončení. 
     (2) Vyučující učitel věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle
možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.
     (3)  Odpovědnost  za  bezpečnost  dětí  při  výuce plavání,  která  je  realizována  mimo
školu, nesou učitelé, kteří děti na výuku plavání doprovázejí.
     (4)  Za  bezpečnost  dětí  při  plavecké  výuce  ve  školách,  do  doby  jejich  předání
pedagogickým pracovníkům,  jež  vedou výuku,  odpovídají  pedagogičtí  pracovníci,  kteří
děti  na  plaveckou  výuku  doprovázejí.  Doprovázející  učitel  je  přítomen  po  celou  dobu
výuky. V dohodách uzavíraných o využívání  cizích  zařízení  k  plavecké výuce je  nutno
upravit  ve  smyslu  těchto  zásad  podrobně  povinnosti  zaměstnanců  zúčastněných  stran,
týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí. 
     (5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho
dětech (účastnících), učitel plaveckou výuku přeruší.

Čl. 9
Koupání

     Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 16

Učitel osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se

14 ) § 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15 ) § 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
16 )  §  6  zákona  č.  258/2000  Sb.,  vyhláška  č.  135/2004  Sb.,  kterou  se  stanoví  hygienické  požadavky  na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.



děti  mohou  pohybovat  (plavat)  a  učiní  taková  opatření,  aby  měl  přehled  o  počtu
koupajících  se dětí  ve  skupině.   Skupina  na jednoho  učitele  je  maximálně  10  dětí.  Po
skončení koupání skupiny a v jeho průběhu učitel kontroluje počet dětí.

Čl. 10
Bruslení 

     (1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost dětí dohled konající
učitel,  který  posoudí  kvalitu  plochy  a  případně  i  mantinelů.  V případě  bruslení  na
přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.
     (2) Děti bruslící  na kolečkových bruslích používají  ochranné prostředky zmírňující
následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).

Čl. 11
Úrazy dětí

     (1)  Úrazem  dětí  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  na vycházkách, výletech,  zájezdech, putováních,  exkurzích,  při koupání a při
výuce plavání.
     (2) Úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě
na místo nebo cestou zpět,  jež  bylo určeno jako shromaždiště  mimo prostory školy při
akcích konaných mimo školu.

Čl. 12
Evidence úrazů dětí

     Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně
zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.  17

Čl. 13

         Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů. 18

Čl. 14
Odpovědnost za škodu při úrazech dětí 

           Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy19 dětem za škodu, která
jim  vznikla  v důsledku  úrazu.  Způsob  a rozsah  náhrady  škody  projedná  škola  se
zákonnými zástupci dítěte.

Čl. 15
Sledování úrazovosti dětí

           Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů dětí, při sledování celkové
školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají  školy, organizace a orgány, v jejichž

17 ) V podrobnostech vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
18 ) § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
19 ) § 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník).



působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, k prohloubení preventivní
činnosti, a to v anonymizované podobě.

Čl. 16

Kontrolní činnost

     (1)  Dodržování  podmínek pro bezpečnost  a  ochranu zdraví  dětí  kontrolují  průběžně

vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.

     (2) Učitelé kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví dětí, jakož i dodržování pokynů dětmi.

     (3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných

školou nejméně jednou ročně20 zahrnují školy také kontrolu tělocvičen a tělocvičného nářadí a

náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných dětmi, včetně

jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují  zvláštní předpisy k zajištění

bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci,  například o elektrických,  plynových, zdvihacích a

tlakových  zařízení,  provádějí  se  na  nich  prostřednictvím  osob  se  zvláštní  odbornou

způsobilostí  odborné  kontroly  a  revize  ve  lhůtách  stanovených  těmito  předpisy.  U

tělocvičného nářadí  a ostatního náčiní  se kromě jeho běžných kontrol  a  v rámci  prověrek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou

za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví

při  činnostech  organizovaných  školou  je  rovněž  kontrola  vybavení  školy  prostředky  pro

poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti.

Čl. 17

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a

s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní

inspekce21,  orgány  ochrany  veřejného  zdraví,  popřípadě  orgány  inspekce  práce  podle

zvláštních právních předpisů.

20) § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce).
21) § 174 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).. 



Čl. 18

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019                             
Mgr. Adriana Gajová

                                                                                                             ředitelka školy

XI. Závěrečné ustanovení

Seznámení  se  školním řádem a jeho dodržování  je  závazné pro rodiče (zákonné zástupce

dítěte) a zaměstnance školy.

Praskačka 1. 9. 2019
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