
VII.7  Školní řád mateřské školy

Ředitelka mateřské školy jako statutární orgán školy, vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ), v platném znění, a na základě vyhlášky č.14/2005 Sb. 
v platném znění č. 197/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, školní řád Mateřské školy 
Kaštánek, Kaštanová 1339, 56501 Choceň (dále jen „mateřská škola“):

Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 
která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění č. 197/2016 Sb. Jejím zřizovatelem je město Choceň.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli 
seznámení všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce 
nezletilých dětí.

MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro 
jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a vytváří 
základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání. Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch 
rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně vzdělávací působení mateřské 
školy, rodiny a veřejnosti. MŠ věnuje náležitou péči také dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami, pomáhá vyrovnávat vzdělávací šance dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí, vytváří podmínky pro děti s přiznanými podpůrnými 
opatřeními.

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní 
vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 
h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 



konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 
postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými 
právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

2. Základní práva děti přijatých k     předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, 

zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu 

stanoveném ve školském zákoně,
c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a
Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2.3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka 
mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám vedoucí k jeho 
všestrannému rozvoji.

2.4. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1.      Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí 
vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského 
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců 

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo 
vhodně a čistě upraveno, 

c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte,

d)  informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 

561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.



Čl. II

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

5. Přijetí dítěte k     předškolnímu vzdělávání

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 
2. května do 16. května. 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, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5.2      Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5.3.      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným   
            zástupcem  zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 

5.4      V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to 
nejvýše 
           na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k     předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 
v platném znění.

7. Ukončení vzdělávání z     důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

7. 1 Ředitelka 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 ve stanoveném

termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní 



       vzdělávání povinné.

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 
republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a 
školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud 
mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami 
požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby 
požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského 
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále 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 ochrany.

Čl. III

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

9. Docházka a způsob vzdělávání

9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými 
zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech 
v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah 
jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 
9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně -  od 8.00 hod do 12.00
hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději 
první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do 
školy písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence.

9. 4 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,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 
plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem 



podle 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.

10. Individuální vzdělávání

10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě 
individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen 
toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního 
roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo 
oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě 
přijato k předškolnímu vzdělávání.
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.

10. 2 Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně 
vzděláváno, na základě obsahu svého Školního vzdělávacího programu,  oblasti, v nichž má 
být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v 
jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní 
termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 
individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u 
ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí 
individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u 
ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 
dítěte nemá odkladný účinek. 

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

11. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v     mateřské škole a
pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

11.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho 
převlečení v šatně učitelkám ve třídě MŠ.
 
11.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy 
přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené 
mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

11.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu 
v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho 
předávání po ukončení vzdělávání.  



11.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte 
předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

11.5.  Pokud  si  pověřená  osoba  nevyzvedne  dítě  do  stanovené  doby,  příslušný  pedagogický
pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje 
od 
 zákonných zástupců dítěte
c) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů
d) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona 
č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o 
pomoc.

12. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a 
dosažených výsledcích

12. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu 
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním 
vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

12. 2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 
dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních 
schůzkách.

12. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

13. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

13.1. O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje 
v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na 
veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. U akcí spojených 
s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich 
souhlasem.

14. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z     každodenního vzdělávání a 
způsobu informování o jejich zdravotním stavu

14.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání 
v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte 
v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole. 

14.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit 
vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to 
včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané 



nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

14.3. 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. 

14.4. 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.

15.  Základní  pravidla  chování  zákonných  zástupců  dětí  při  vzájemném  styku  se  zaměstnanci
mateřské školy, s     jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s     ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
b) řídí se školním řádem mateřské školy,
c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími 

do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné 
ohleduplnosti.

Čl.IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

   16. Organizace MŠ

MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem. Předškolní vzdělávání probíhá v prvním 
ročníku, kde jsou zařazeny děti zpravidla od 2 do 6 let. 

    16.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

1. Mateřská škola jako škola s celodenním provozem je otevřena od 6,00 do 16,00 hod.

2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovený 
provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného 
nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah 
omezení nebo přerušení musí být oznámeno zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce 
předem.

3. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit 
i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které 
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo 
přerušení provozu musí být zveřejněna neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení 
provozu rozhodne.

4. MŠ může organizovat ozdravovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení 
vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O 
uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí 
nejméně týden před jejich zahájením. 



         17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

1. Přijímání dětí končí zpravidla v 8.00 hod. V jednotlivých případech lze domluvit 
pozdější příchod s p. učitelkou ve třídě. Rodiče jsou povinni předat dítě p. učitelce do třídy.
Je nepřípustné, aby dítě chodilo do MŠ samo nebo zůstalo samo v šatně. Rodiče převlékají 
děti v šatně. Věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí 
rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

2. Organizace dne 

6.00 -  8.00
scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní i motivované 
herní činnosti, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími 
potřebami

8.00 -  9.30

ranní cvičení, hudebně pohybové hry, hygiena, svačina, didakticky 
zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinkách i individuálně, 
individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové 
chvilky

9.30 - 11.30 pobyt venku, vycházky a hry na zahradě

11.30 - 14.00
hygiena, oběd, odpočinek – náhradní nespací aktivity, individuální péče o 
děti se specifickými vzdělávacími potřebami, logopedická péče, grafická 
cvičení

14.00 - 16.00
hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí 
pokračování v didakticky cílených činnostech) při hezkém počasí možnost 
pobytu na školní zahradě

3. Pobyt venku

               Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny denně. Důvody vynechání pobytu venku 
jsou  
               pro silný vítr, déšť, mlhu, znečištěné ovzduší, teplota pod – 10° C.

4. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkurzí, 
divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí, které 
vyplývají ze školního vzdělávacího programu. 
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových 
stránkách MŠ, na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat.

18. Předávání dětí  

a) Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 děti se přijímají v době od 6.00 hod do 8.00 hod 
 děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.00 a 12.15 hod
 ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.00 hod
 MŠ je z bezpečnostních důvodů  uzavřena – rodiče oznámí svoji přítomnost přes 

video-zvonek
 v případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout 

dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte paní 
učitelce ve třídě. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují 
hygienické normy.



b) Podmínky předávání a vyzvedávání dětí

 Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat 
ji o zdravotním stavu dítěte. 

 Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. 
 Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.00 hod.
 Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné
 V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny nebo chodby 
 Po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat

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.

V případě příznaků onemocnění Covid 19 postupuje ředitelka dle pokynu MŠMT a 
hygieny. Viz příloha č.1.
 
Vyzvedávání dětí se děje přímo ve třídě, v případě pobytu venku - na školní zahradě. 
Rodiče jsou povinni upozornit učitelku, že si dítě přebírají. Pověřené osoby jsou 
v případě požádání povinni doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.

19. Omlouvání nepřítomnosti dítěte

II. písemně na nástěnce v šatně a to na následující dny
III. osobně ve třídě učitelce
IV. elektronicky do 6.00 hodin
V. telefonicky 465 471 421 do 6.30 hod.
VI. u dětí, pro které je dle školského zákona předškolní vzdělávání povinné,  VŽDY písemně, 

buď do omluvného listu v třídní knize, nebo potvrzením od lékaře

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání 
v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte 
v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z toho důvodu účastnit vzdělávání, 
oznámí zákonný zástupce tuto  skutečnost, bez zbytečného odkladu,  mateřské škole, a to včetně 
předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané 
nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce 
dítěte učitelku o případných menších zdravotních obtížích, 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.



20. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v     MŠ               
20.1 Úplata za předškolní vzdělávání

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání  dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 
zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Úplata se platí převodem na účet školy a je splatná vždy k 15. dni 
v měsíci.

2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o
děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem ŠD.

3. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  po dobu 
delší než 5 vyučovacích dnů,  se úplata poměrně sníží. 

4. Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, 
nebo  fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá 
dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. 

5. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou
      osobou uvedenou v  odstavci 1, žádost o osvobození od úplaty doloženou potvrzením
      místně příslušného odboru sociální a státní sociální podpory za příslušný kalendářní
      měsíc z důvodu u vedeného v odstavci 1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, 
kdy
      rozhodnutí ředitelky mateřské školy nabude právní moci.

20.2 Úplata za školní stravování

 Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka  školy po dohodě se 
zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v 
mateřské škole, se stravovalo vždy. 

 Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním 
stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo denně odebrat oběd, jedno 
předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, ve třídě s celodenním provozem. 

 První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely této vyhlášky 
považuje za pobyt ve škole. 

 Výše úplaty za školní stravování – viz. Vnitřní řád Školní jídelny ZŠ Fügnerova 147, 
Choceň z 1. 9. 2020



Čl. V
V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

21. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od 
doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do 
doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě 
pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem 
dítěte. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce a podat jí zprávu o jeho zdravotním stavu. 
Do zařízení se přijímají jen děti zcela zdravé.

22. Učitelé dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 
předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, je jejich 
povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy. Sledují zdravotní stav dětí a 
v případě náhlého onemocnění dítěte informují rodiče postiženého dítěte. Při úrazu 
poskytnou dítěti nebo jiné osobě první pomoc. Úraz hlásí ihned vedení školy a vyplní 
záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění 
záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se dověděl o úrazu 
jako první. Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, 
zákaz ponechávat peníze v hotovosti a  osobní cenné věci volně ve stolech nebo v ředitelně.

23. Při akcích konaných mimo území mateřské školy nesmí na jednoho pracovníka připadnout 
více než 20 dětí. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění 
ochrany a bezpečnosti ředitelka MŠ (nejvýše však o 8 dětí).

24. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například 
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí 
ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího učitele, ve výjimečných případech jinou 
zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k 
právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

25. Všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých 
kamarádů či jiných osob. Jsou poučeni před každou akcí mimo budovu. Učitel provede 
zápis s datem a podpisem o tomto poučení.

26. Škola při zajištění bezpečnosti metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005,
č. j. 37014/2005-25.

27. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte 
v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 

        V. 1 OCHRANA  DĚTÍ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED 



PROJEVY 
               DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

28. Vymezení obsahu a formy prevence v     rámci kompetencí podpory zdraví a zdravého životního 
stylu

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu 
života od nejútlejšího věku. To znamená ve složce tělesné, duševní a sociální, kdy tyto složky jsou 
navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu.

Očekávané kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu budeme naplňovat v souladu 
s koncepčními záměry školního vzdělávacího programu. V týdenních plánech, osobních přípravách 
či dílčích projektech (tzn. V rámci krátkodobého plánování) stanovíme účinnou motivaci a metody 
práce, které respektují specifika jednotlivých tříd a dále promyšlenou organizaci spontánních a 
řízených aktivit, abychom měli dostatečný prostor k individuálním přístupům.

29. Zajištění ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a 
násilí, podmínky

Podmínky upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 24 246/2008-6.

Učitel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí v průběhu všech vzdělávacích a 
souvisejících aktivit, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 
rizikového chování ( sociálně patologických jevů), jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti 
poskytnout okamžitou pomoc.
Základem prevence je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi dětmi (mezi dětmi a učiteli) 
a vytváření bezpečného prostředí:

 podporou solidarity, tolerance a podporou vědomí sounáležitosti
 posilováním a vytvářením podmínek pro zapojení všech dětí do aktivit tříd
 uplatňováním spolupráce mezi dětmi a rozvíjením jejich vzájemného respektu
 rozvíjením jednání v souladu s právními normami a důrazem na právní odpovědnost jedince
 vzděláváním a informováním dětí o rizicích a znacích šikany, kyberšikany a 

kybergroomingu v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 24 246/208 – 6 tak, aby toto
jednání vůči sobě nebo druhým byly schopni rozpoznat a adekvátně na něj reagovat

Ředitelka školy zajistí vzdělávání pracovníků v dané problematice.
Danou problematiku sleduje preventista MŠ a ostatní učitelé.

30. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

 ve všech prostorách MŠ včetně zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a 
alkoholu

 učitelky navštěvují s dětmi pouze známá, bezpečná místa, dbá se, aby neopustily prostor
 při pohybu mimo MŠ vždy upozornit na nebezpečí a možný nález nebezpečných věcí –

stříkačky, léky, apod.
 vést děti ke zdravému způsobu života, seznamovat s nebezpečím různých závislostí – drogy,

alkohol, kouření, hráčství
 vést děti ke kamarádství, neubližovat slabším, nesmát se postiženým, ale pomáhat jim

Prevence : komunitní kruh, spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními organizacemi, 
s pedagogicko – psychologickou poradnou, zařazování výukových programů



Čl. VI
PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

31. Chování dětí při zacházení s     majetkem mateřské školy v     rámci vzdělávání  . 

28.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelé, aby děti zacházely 
šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní 
majetek mateřské školy.

32.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s     majetkem mateřské školy při jejich pobytu 
v     mateřské škole.

 32.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 
dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učiteli mateřské školy a pro převzetí 
dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s 
pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání 
s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

32.2. Po dobu 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.

33. Zabezpečení budovy MŠ

33.1 Budova školy je po celý den uzamčena. Vstup je umožněn po zazvonění a prověření 
zaměstnancem školy na video-zvonku. Každá třída a ředitelna mají svůj video-zvonek. Rodiče jsou 
povinni za sebou vždy zavřít dveře, tak aby byla maximálně zajištěna bezpečnost dětí a byl 
zamezen vstup cizích osob do budovy školy.

34. Další bezpečnostní opatření

34.1.  Ve  všech  prostorách  školy  platí  přísný  zákaz  požívání  alkoholu,  kouření,  používání
nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu
nejsou určena.     

34.2  Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob 
hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo.

34.3 Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce dítěte neprodleně své učitelce.



Čl. VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

35. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

36. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím
způsobem: vyvěšením v šatně školy, zveřejněním na webových stránkách MŠ 

37. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni a školní řád byl schválen na pedagogické 
radě dne 26. 8. 2020

38. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací učitelkami MŠ. 

V Chocni dne 1. 9. 2020                     Naděžda Dvořáková, ředitelka školy

Příloha Školního řádu – Covid 19  č.1



Opatření v     případě zvýšení výskytu Covid 19

I. Upozornění pro rodiče:
Beru na vědomí, že podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem
školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. 
Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění (např. horečka, kašel,  dušnost, náhlá ztráta chuti  a čichu apod.). Dítě ani osoby ve
společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory
stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např. 

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin

(dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná 
příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady 
osobní hygieny (nedávat hračky a věci do úst, správné mytí rukou, kýchání atd.) a připraví ho 
přiměřeně jeho věku na upravené podmínky v mateřské škole.
 
II. Příchod do mateřské školy
Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, 
které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod je povinen mít roušku/ústenku a 
je mu zakázán vstup do třídy. Dítě je v šatně  mateřské školy převzato pověřeným zaměstnancem 
školy. Přijímání dětí do mateřské školy je v běžném režimu od 6.00 – 8.00. Vydávání pak po obědě 
od 12.00 – 12.15 a odpoledne od 14.30 – 16.00 hod.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. Rodiče s dětmi
po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky
zaměstnanců mateřské školy. Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné 
domácnosti). 

III. V prostorách mateřské školy
Ze strany vedení mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti 
větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ. 
Děti  a  pedagogičtí  pracovníci  mateřské  školy  roušky  v  prostorách  školy  nosit  nemusí.
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může
být rouška ponechána. 
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Dle místních podmínek, se skupiny dětí intervalově



střídají, nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny. 
Rukavice  pro běžné  činnosti  nejsou nutné,  ale  v případě dopomoci  s  osobní  hygienou dětí,  při
přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány. 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut),
přičemž bude brán ohled na počasí apod.  
Zákonný  zástupce  je  povinen  zajistit,  že  v  době  trvání  nouzového  stavu  a  vydaných
epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí
ve  třídě  budou  využívány  pouze  hračky,  které  lze  dezinfikovat  a  otřít.  Dítě  si  nesmí  přinášet
jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách
šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu
(igelitový pytlík, igelitová taška apod.). Každé dítě bude mít v uzavíratelném sáčku se jménem
dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   
Neprodleně po přezutí, převlečení a před příchodem do třídy si musí každý důkladně  (20 až 30
sekund)  umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a následně bude použita dezinfekce. Mytí probíhá
zpravidla  pod  dohledem pedagogického  pracovníka.  V každé  třídě  bude  minimálně  jednou  za
hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání. 
Lehátka na odpočinek budou rozmísťována s max. rozestupy podle počtu dětí. Lůžkoviny pouze
prostěradla  a   deky.  Polštářky se používat  nebudou.  S lůžkovinami  si  v maximální  možné míře
manipulují pouze děti. Lůžkoviny se musí denně větrat (zajistí pedagogové a úklid).
Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou.
Učitelky budou dohlížet na správné mytí rukou.
Hračky budou dle potřeby dezinfikovány, případně bude redukováno jejich množství.  

IV. Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-
19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest) nesmí do školy vstoupit. 
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se
informuje spádová hygienická stanice. 
Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. 
Zákonný zástupce souhlasí,  že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou
pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. 
Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce,  školu opustí  v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do
jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý
zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 
V areálu mateřské školy jsou povoleny pouze nezbytné návštěvy a pobyt cizích osob (dodavatelé, 
opraváři, úřední osoby atd.).

V. Provozní informace
Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního
plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)
Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do mateřské školy, bude provedena dezinfekce
povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.).
Po  ukončení  provozu  bude  provedena  kompletní  dezinfekce  prostředí  tříd,  dezinfekčním
prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem. Při stravování je dětem servírováno
jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi.  Současně



pedagogický  zaměstnanec  při  dopomoci  dítěti  použije  jednorázové rukavice.  Zákonný  zástupce
souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy
a dopomoci s osobní hygienou dětí. Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou
ve třídách a při vstupu do objektu. Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního
prádla.  

Zaměstnavatel  zabezpečí  seznámení  zaměstnanců  a  rodičů  s obsahem  tohoto  dodatku,  a  to
nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho účinnosti. 

Platnost dodatku do odvolání.

V Chocni dne 1. 9. 2020                                               Dvořáková Naděžda, řed. MŠ


	b) úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od
	zákonných zástupců dítěte

