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Školnířád MŠ speciální 
 

Čj.: 89/2017 
 
OBECNÁ  USTANOVENÍ  
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Mateřská škola speciální je 
součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová, která 
stanoví pro děti se zdravotním postižením při přijímání ke vzdělávání vhodné podmínky 
odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se 
přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Pedagogičtí pracovníci se soustředí při 
seznamování s danými pravidly chování vždy na konkrétnost podávané informace, podávání 
informací modifikují vzhledem k věku dítěte a stupni jeho mentálního postižení. Vždy si ve 
zpětné vazbě ověřují, zda jedinec daným informacím porozuměl a využívají všech vhodných 
výchovných situací k zautomatizování vhodného chování. Hlavním výchovným prostředkem 
je pochvala, díky níž posilujeme správné vzorce chování ve třídě, v mateřské škole i na 
veřejnosti.Dalším cílem je výchova vztahů ke spolužákům, k práci a k sobě samým.Občanský 
zákoník a Úmluva o právech dítěte zavazují všechny vyučující, ostatní zaměstnance a 
zákonné zástupce žáků vzájemně respektovat svá práva a povinnosti i čest a důstojnost a v 
tomto duchu se k sobě chovat. Proto jsou projevy neúcty ke všem osobám (zvláště šikanování, 
vandalismus, rasismus) považovány za hrubé porušení školního řádu a mohou vést ke 
kázeňským postihům. 
 
PRÁVA A POVINNOSTI D ĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC Ů 
Práva dětí 

- na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 
- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím 
- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 
- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 
- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 
- podílet se na kulturních, sportovních a jiných činnostech školy 
- využívat školská zařízení (školní jídelnu apod.) 

Děti nesmí 
- přinášet do školy a na činnosti organizované školou věci nebezpečné  pro zdraví a 

život,  věci, které by mohli rozptylovat pozornost ostatních dětí  při vyučování, cenné 
předměty a předměty, které nesouvisí s výukou 

- ve všech prostorách školy, při všech školních akcích a aktivitách se nesmí kdokoli 
vůči komukoli dopouštět projevů šikany (tj. fyzického násilí, omezování osobní 
svobody, ponižování, zneužívání informační technologie ke znevažování důstojnosti 
apod.), projevy šikany jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení 
školního řádu,v případě takových projevů chování bude škola postupovat podle 
školního programu proti šikanování, budou informováni zákonní zástupci dítěte a dle 
platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako 
např. OSPOD, Policie ČR) 



-  používat mezi sebou a vůči ostatním osobám hrubá a vulgární slova – jedná se o 
hrubé porušení ŠŘ 

-  manipulovat s uzavíracími přístroji vody, plynu, vzduchu, hasícími přístroji a  
elektrospotřebiči 

 
Práva zákonných zástupců 

- rodičemajíprávobýtdostatečně a včasinformováni o dění v MŠ a mohou se ho 
iaktivnězúčastnit 

- rodičemajíprávonakonzultaci s učitelkouneboředitelkou (popředchozídomluvě). 
- využívat služby školního psychologa a metodika prevence při řešení výchovně  

vzdělávacích problémů svého dítěte  
- účastnit se po domluvě pedagogického procesu a společných akcí školy 
- vznášet připomínky a náměty k dění ve škole 
- prezentovat po domluvě své zájmy a dovednosti při besedách a názorných ukázkách 
- žádat zvláštní podporu školy (ne finanční!) v otázkách výchovně vzdělávacích 

v případě, kdy se rodina žáka dostane do mimořádné životní situace (např. dlouhodobá 
nemoc, úmrtí v rodině, rozvod rodičů…) či patří do skupiny sociálně znevýhodněných 
(např. kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti,  a s tím související chudobou nebo z důvodů 
rasových) 
 

Povinnosti zákonných  zástupců 
- rodičenebojejichzástupcepředávádítěučitelcevetřídě 
- pokud se v rodiněvyskytneinfekčníonemocnění, 

rodičejsoupovinnitotoneprodleněohlásit 

- rodičejsoupovinnioznámitvšechnyzměny v osobníchdatechdítěte, telefonníchčísel, 
změnuzdravotnípojišťovny 

- veškeréinformace o dítětipředává a všepodstatnékonzultujerodič (zákonnýzástupce) 
pouze s učitelkami MŠ, nikoliv s asistentyškoly 

- pokudsizákonnýzástupcenebojináosobauvedenánapísemnémoznámení o 
vyzvedávánídítěte z MŠ dítěnevyzvednedledomluvy, nebude bez 
písemnéhozmocněnídítěvydánonikomujinému a 
odpovědnýpedagogickýpracovníktutoskutečnostoznámíOSPODuneboPolicii ČR, v 
žádnémpřípaděnesmídítěpustitsamotnénebojejněkamvodit 

- v případěnepřítomnostidítěte je zákonnýzástupcepovinneninformovatškolu o 
důvodechnepřítomnosti a zároveňodhlásit v kancelářiškolystravudítěte (461  316 055) 

 

VZTAHY D ĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC Ů A ZAM ĚSTNANCŮ ŠKOLY  

Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemné úctě, respektu, názorové snášenlivosti, solidaritě 
a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Děti jsou ve vztahu ke všem pracovníkům školy 
povinni dodržovat pravidla slušného chování a jim příslušná ustanovení školního řádu. 
Pracovníci školy jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování v 
podmínkách své působnosti. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dětí vůči 
pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
školským zákonem, za něž bude žák kázeňsky potrestán. 

 



 

PROVOZ A VNIT ŘNÍ REŽIM ŠKOLY  

Provoz  6:30   -   16:00 hod. 
Denní režim  

06.30 - 08.00 hod. příchody dětí do MŠ, ranní filtr, hry a činnosti podle in- 

dividuálních zájmů dětí 
08.00 - 09.00 hod. individuální logopedie, tělovýchovná chvilka 

09.00 - 09.15 hod. dopolední svačina 

09.15 - 10.00 hod. řízená výchovná činnost 

10.00 - 11.00 hod. pobyt dětí venku 

11.00 - 12.00 hod. oběd, osobní hygiena 

12.00 - 13.30 hod. odpočinek 

13.30- 14.00 hod. odpolední svačina 

14.00 - 16.00 hod. rekreační činnost, individuální hry dětí, rozcházení 

 
 

Pracovní doba učitelek: 
Ranní směna: 6:30 – 12:30  
Odpolední směna: 9:35 – 16:00  

Směny se střídají v týdenních cyklech. 
 
Asistent pedagoga : 8:00 – 15:30 
 
Přestávky učitelek: 12:00 – 12:30    

/přestávka  dle pracovní doby/ 
 
Logopedie: Mgr. Zdeňka Novotná 
 
 
Kritéria pro p řijímání žáků 

- na základě zprávy dětského lékaře nebo doporučení poradenského zařízení 
-  dosažení věku 2 roky 
- absolvování povinného očkování 

 
 
- děti se přijímají do MŠ od 6.30 hod.do 8.00 hodin, dítělzepřivádět v 

jinémčasedlepotřebyrodinypouzenazákladěpředchozídomluvy 
s třídníučitelkoupodloženépísemnoužádostí. 

- po příchodu do budovy si děti odkládají svršky a venkovní obuv v šatně, přezouvají se do 
vhodné domácí či zdravotní obuvi a ihned odcházejí v doprovodu zákonného zástupce do 
třídy 

- v předškolním vzdělávání škola vykonává dohled od doby, kdy dítě převezme od 
zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci 
nebo jím pověřené osobě 



- školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci 
školy zajištěna kontrola přicházejících osob, každý z pracovníků školy, který otevírá 
budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 
nepohybovali nekontrolovaně po budově, během provozu školy jsou všechny vchody do 
budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné 

 

PODMÍNKY ZAJIŠT ĚNÍ BEZPEČNOSTI  A OCHRANY ZDRAVÍ D ĚTÍ  

- zdůvoduzajištěníbezpečnosti a ochranyzdravídětímá MŠ povinnostpoučitděti o 
vhodnémchování v prostředímateřskéškolyinaakcíchpořádanýchmimoní, řídime se 
tedypravidlybezpečnéhochování, kterájsoudětemneustálevštěpována,jestliže se 
ipřestochovádítětak, žeohrožujezdravísvé, svýchspolužáků a jinýchosob, 
máškolaprávoomezitúčastdítětenaspolečnýchškolníchakcích(výlety, projektovédny a pod.) 

- povinnostírodiče je připříchodu do MŠ předatdítěučitelce, nelzeposlatdítě do 
třídysamotné, aniž by učitelkarodičespatřila. 
Sdělenímučitelkyzákonnémuzástupcineboosobějímpísemněpověřené: “Přebírámdítě.” 
neseMŠ zadítězodpovědnost. To saménastává v případěvyzvedávání, 
kdysdělenímučitelky: “Předávámdítě.” ukončujemateřskáškolazodpovědnost. Připředávání 
a vyzvedávánírodič take dávadítětipříkladtím, že se s paníučitelkoupozdraví a 
společněkomunikují 

- přispolečnýchakcích s rodiči v prostorách MŠ a 
naškolnízahraděrealizovanýchpoukončeníoficiálního program 
odpovídajízabezpečnostsvýchdětízákonnízástupci 

- MŠvede evidence úrazůdětí, k nimždošlopřivzdělávání a činnostech s nímspojených, 
vyhotovujezáznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005 Sb o evidence úrazůdětí 

- zbezpečnostníchihygienickýchdůvodůnenípřípustnývstup a pobytpsů (s 
výjimkoupřípadnécannisterapie) a jinýchdomácíchzvířat v prostorách MŠ – 
eventualitaznečišťování, možnostnežádoucíhokontaktu s dětmi 

- do MŠ lzepřivéstpouzedítězdravé, kterénejevípříznakyonemocnění, čiinfekce (kašel, 
rýma, průjem, zvracení, teplota). Totéž se vztahujenadětipoúrazu (zlomeniny). 
Přiopětovnémnástupudítěte do MŠ 
simůžeučitelkavyžádatpotvrzeníodošetřujícíholékařeprostřednictvímzákonnéhozástupce. 

- přináhlemonemocněnidítěte v MŠ jsourodičeihnedtelefonickyinformováni a 
jsoupovinnisidítě co nejdřívevyzvednout. 

- vzhledem k ochranězdravíostatníchdětímůžeučitelkai v 
případěopakovanéhopodezřenínainfekčníonemocněnívyžadovatpotvrzeníodošetřujícíholék
aře, žedítě je způsobilékevzdělávání 

- dítě je přiměřeněsvémuvěku z domovapřipravenonasamostatnézvládání (pokud to 
zdravotnístavumožňuje) základníchhygienickýchnávyků a dodržováníosobníhygieny 
(mytírukou, čištěnínosu,samostatnostna WC s dohledem)tatoskutečnost je s 
rodičipodprobněkonzultována v rámcizápisu do 
MŠ,školapakzodpovídázadodržováníhygienickýchzásad, zamikroklimaticképodmínky 
(osvětlení, větrání), zapřizpůsobováníoblečenídětívnitřímuivnějšímuprostředí, 
dodržovánípitnéhorežímu 

- vprůběhupředškolníhovzdělávánímajírodičepovinnosthlásitkaždouzměnuzdravotníhostavu
dítěte s ohledemnacelodennípobytdítěte v kolektivu 



 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů VZDĚLÁVÁNÍ  

Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou děti, jejich zákonní zástupci,  
ale i pedagogové získávají informace o tom, jak se dětem daří na jejich vzdělávací cestě. 
V hodnocení vždy zohledňujeme osobnost každého dítěte, jeho individuální možnosti  
i případné zdravotní, osobní, rodinné a další problémy. 
 
Obecné zásady hodnocení 

- hodnocení směřuje vždy k cíli, kterého chceme dosáhnout. 
- hlavním naším cílem je zapojení všech dětí do výuky, postupný rozvoj klíčových 

kompetencí a motivace dětí 
- hodnocení by mělo být pro děti motivující, mělo by vést k podpoře sebedůvěry  
- součástí procesu hodnocení má být i sebehodnocení dítěte (jako jedna z významných 

kompetencí, kterou chceme dítě naučit). 
- pro pedagoga je nezbytné, aby k hodnocení a klasifikaci přistupoval: 

a) s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem; 
b) se zřetelem na individuální možnosti a schopnosti každého dítěte 
c) s přihlédnutím na doporučení školského poradenského zařízení. 

- pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby děti a jejich zákonní zástupci byli včas informováni o 
průběhu a výsledcích vzdělávání. 
 

ZÁVĚR 
Tento školní řád je platný pro MŠ speciální, která je součástí Speciální základní školy, 
mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová. Děti jsou povinni se tímto řádem řídit 
v období přímého výchovného procesu i při akcích organizovaných školou. 
Školní řád je umístěn na webových stránkách školy a je k nahlédnutí v ředitelně školy a na 
tabuli při vstupu do MŠ. 
 
Tento školní řád nabývá účinnost dne  1.3.2017 
 
 
V Moravské Třebové dne 28.2.2017                   Mgr. Jitka Kánská 
                                                                               ředitelka školy 
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Potvrzuji svým podpisem seznámení se Školním řádem MŠ s účinností od 1.3.2017 
 
Jméno hůlkovým písmem (čitelně) Podpis 

Foretová Dagmar  

Dis. Miková Martina  

Motlová Jana  

 

 

 Zákonní zástupci 

Jméno žáka Jméno ZZ Podpis 

Dvořáková Romana   

Horák Tomáš František   

Kolomazník Miroslav   

Kurinec Marek   

Lounová Vendula   

Pospíšil Jan   

Šido Tobiáš   

Továrek Martin   

Továrková Zuzana   

Vinklerová Klára   

Vinklerová Tereza   

 

          

 

 



 


