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1. Úvod 

Mateřská škola  ŘEPOVANKA,o.p.s. je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. 

Mateřská škola zajišťuje vzdělávání dětí od tří do šesti let. Spolupracuje se zákonnými 

zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a 

organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného 

působení mateřské školy, rodiny a společnosti.      

     Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců 

mateřské školy.                                                                          

Mateřská škola ŘEPOVANKA byla  zařazena na základě rozhodnutí MŠMT ČR  do sítě 

předškolních a školských zařízení s účinností od 1.9.1996.   Ve vzdělávání dětí předškolního 

věku se mateřská škola řídí obecně platnými právními normami vždy v platném znění:              

-  Školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání                                                                                                   

- Zákon 562/2004 , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského

     zákona                                                                                                                        

-Zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů                                    

-Vyhláška 14/2004 o předškolním vzdělávání                                                                                

-Vyhláška 43/2006, kterou se mění vyhláška 14//2004 o předškolním vzdělávání                   

-Vyhláška 107/2005 o školním stravování                                                                                             

-Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání                                                          

 

2. Provoz mateřské školy:  od  v 6.30 hodin,  končí v 16,00 hodin. V 16 hodin se mateřská 

škola uzamyká:                  

 

2. 1 V době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu bývá provoz mateřské školy 

zpravidla na dobu šesti týdnů přerušen. Přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka        

mateřské školy dva měsíce předem Na základě novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. platné od 

1.3. 2006 § 3-přerušení nebo omezení provozu mat. školy je zrušena povinnost ředitele mat. 

školy, aby  ve spolupráci se zřizovatelem zajistil na žádost rodičů náhradní zařazení v jiné 

mat. škole po dobu omezení anebo přerušení provozu mat. školy.     

                       .  

3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle (§ 34 školského zákona) 

      - od počátku škol. r., který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do   

        zahájení povinné školní docházky je předškolní vzdělávání povinné a to minimálně 

        4h denně v dop. hod. (od 1.1.2017) Vyhláška č.14/2005 Sb.(§1c) 

     - ředitelka mat. školy stanoví místo, termín a dobu pro podání žádosti k předškolnímu  



       vzdělávání  pro následující školní rok 

     -  zápis dětí do mateřské školy provádí ředitelka. Vyrozumění o přijetí vyvěsí pod   

       přiděleným registračním číslem každého dítěte na vchodových dveřích budovy  mš.  

       Rodiče nepřijatých dětí dostanou vyrozumění písemně nebo je předáno osobně.  

           -  ukončí-li dítě   docházku do mat. školy v průběhu roku jinak než nástupem do   

              základní školy, vydává ředitelka „Rozhodnutí o ukončení docházky“.                                                                                                                                           

 -  do mateřské školy jsou přijímány děti k pravidelné celodenní docházce  

 

 

         3.1   Kritéria přijetí do mat. školy v případě, že počet žádostí o přijetí převyšuje  

                počet  volných míst:            

              -  děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní   

                docházky se do mat. školy přijímají přednostně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            -  děti s trvalým bydlištěm v Řepově    

      -  děti nepřijaté v předchozím školním roce 

      - sourozenec již přijatého dítěte                                     

     -  individuální požadavky rodičů o umístění dítěte do třídy je možné respektovat dle   

               možnosti mateřské školy  

            - děti se přijímají zpravidla k začátku školního roku, v průběhu roku pouze po uvol-   

              nění místa a do výše kapacity mateřské školy 

       3.2  Adaptace nově přijatých dětí  do mateřské školy probíhá dle individuální dohody  

                rodičů a školy 

         

       3.3 Individuální vzdělávání dítěte pro které je předškolní vzdělávání povinné 

              (§ 34b) školského zákona 

              Zákonný zástupce dítěte může v odůvodnitelných případech pro dítě zvolit indiv.  

              vzdělávání. Má-li dítě být ind. vzděl. převážnou část školního roku, je zák. zást.  

              povinen oznámit nejpozději 3  měsíce před počátkem školního roku, řediteli mat. 

              školy, kam bylo dítě přijato. Ředitel mat. školy doporučí zák. zástupci oblasti, ve  

              kterých má být dítě vzděláváno RVP.  

               Mateřská školy ověří úroveň osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých  

               oblastech RVP.  „Desatero předškoláka“ v termínu: ( 11 -12 měsíc daného šk. r.  

               přesné datum dle indiv. domluvy se zák. zástupcem, včetně náhradního termínu) 

 

4. Docházka dětí: 

             -  děti jsou do mateřské školy přijímány v průběhu celého dne. Příchody  po 8 hodině            

     oznámí rodiče předem nebo do 8. hodiny ráno. V 8 hodin se mateřská škola  

                z bezpečnostních důvodů zamyká. Po 8. hodině se musí zvonit. 

   

   4.1 Vyzvedávání dětí:         

             -  z mateřské školy je možné vyzvednout dítě po obědě od 11.30 hodin do 12.30  

                hodin, po tuto dobu je mat. škola odemčena. Ve 12,30 hodin se uzamyká.   

                 Děti je možné vyzvednout od 14.00 hodin nejpozději do 16,00 hodin. 

 

  4.2   Způsob omlouvání dětí z docházky pro něž je předškolní vzdělávání povinné: 

          - zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z docházky do tří dnů telefonicky nebo  

           písemně ředitelce mat. školy nebo třídním učitelkám. Pokud zák, zástupce dítě  

            řádně neomluví a ani nebude reagovat na písemnou výzvu řed.mat. školy, je  

           povinností ředitelky toto oznámit na OSPOD. /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/. 

 

4.3 Pravidla pro slučování dětí 

     V době zahájení a ukončení provozu jsou děti z obou tříd pravidelně slučovány: 



     od 6,30-7,15 a od 12,15h-16,00h /třída Berušek /,pokud počet dětí bude vyšší než 24. Dále 

při zvýšené nemocnosti dětí nebo v době prázdninového provozu. O změnách provozu 

ředitelka včas informuje rodiče.  

 

5. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy dle §35 školského zákona 

       Ředitelka mat. 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 nebo 

úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem 

jiný termín úhrady 

5.1 Odklad školní docházky  dle §37 školského zákona 

      - pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce 

        písemně v době zápisu k povinné školní docházce podle §37 odst. 4, odloží ředitel školy  

        povinnou školní docházku dítěti o 1 rok 

       - zákonný zástupce ředitelce mat. školy předloží kopii „Rozhodnutí o nepřijetí k povinné  

        školní docházce a kopii zprávy poradenského zařízení. Podle této zprávy a doporučení  

        PPP mateřská škola vypracuje „Individuální vzdělávací plán“, s kterým seznámí  

        zákonného zástupce.  

6.    Provozní náklady         

 Úhrada provozních nákladů – výše školného je stanovena podle výše státní dotace a 

nákladů na provoz mat. školy a může se měnit i během školního roku, který  

            končí vždy k 31.8. daného školního roku. Výše stravného se může měnit podle růstu  

            cen potravin a nákladů na přípravu stravy. 

            Platba probíhá měsíčně trvalým příkazem z účtu rodičů na účet mateřské školy do     

 15. dne v měsíci. Úhrada od rodičů slouží k úhradě provozních nákladů. 

           Výše školného činí  1 200.-Kč na dítě a měsíc v deseti  měsíčních splátkách pro  

            všechny věkové ročníky pro rodiče přispívajících obcí na provoz mat. školy. 

             Rodiče jejíchž obec nepřispívá na náklady provozu mateřské školy přispějí formou  

             daru 300,- Kč na měsíc na školní rok.  

             Pokud by provoz mat. školy musel být uzavřen v důsledku ohrožení zdraví nebo  

             bezpečí dětí, rodičů, personálu mat. školy rodiče hradí část školného, dle rozhodnutí  

            zřizovatele. 

            V době prázdninového provozu / červenec, srpen/ hradí rodiče pouze    

             stravné /30,- Kč na den/  pokud jejich dítě není z této docházky omluveno.  

             Na soukromé mateřské školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání  

            v posledním ročníku  mateřské školy / novela 472/2011 Sb §123 odst.2 , Škol.zákon/.    

            Za děti, které jsou přijaté k 1.9. na základě rozhodnutí o přijetí nastupují - li později    

            /říjen / hradí rodiče školné v plné výši. 

7.    Stravné            

            Stravné platí rodiče zálohově ve výši 650.- Kč na dítě a měsíc. Výše stravného  na              

  jeden den u dětí 3-6 letých činí  30.- Kč, u dětí 7 letých 31.-Kč.               

                                      přesnídávka :      7, -   Kč          7,-   Kč          

                           oběd            :      15, -  Kč         16, -  Kč                                               

     svačina        :    6,50     Kč          6,50 Kč                                                               

                                      pitný režim :    1,50   Kč            1,50 Kč         

 Vyúčtování stravného se provádí podle skutečné docházky do mateřské školy. 

            Přeplatky vrací škola na účet rodičů / leden, duben, červenec/. 



 

8.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně    

      patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí podle  

      § 30odst.1, písm. c) školského zákona 

       8.1   Péče o zdraví a bezpečnost dětí se řídí obecně závaznými předpisy, Vyhláškou              

       MŠMT ČR  č .14/2004 o předškolním vzdělávání, 43/2006, kterou se mění vy-        

       hláška  14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání     

  -   za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od dobí 

       převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby je-   

       ho předání zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě                                       

  -   předat dítě jiné osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákon-           

       ným zástupcem dítěte         

  -   mateřská škola vychovává děti k prevenci úrazů – při hrách, pohybových činnos- 

       tech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, k prevenci nemocí, ne-

       zdravých návyků a závislostí / kouření a jeho vliv na zdraví, alkohol a jiné  

            návykové látky/ , možném nebezpečí při kontaktu se zvířaty, poučuje o jedo-  

            vatých rostlinách 

       - před každou činností jsou děti poučeny o pravidlech bezpečnosti ve 

               třídě,  s předměty /manipulace s nůžkami apod./ a na zahradě mat. školy 

               při používání kol na zahradě mat. školy při pobytu venku rodiče po domluvě  

   s ped. pracovnicí zajistí dítěti ochrannou přilbu a chránič 

    -   při pobytu venku ped. pracovnice sleduje, aby si děti nehrály s nebezpečnými  

        předměty, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost /klacky, kameny apod./ 

     -   tělovýchovná nářadí, houpadla, skluzavku na zahradě mat. školy děti používají      

        pod dohledem ped. , která stojí v jejich bezprostřední blízkosti, dává dopomoc dle 

       potřeby a organizuje pohyb tak, aby nedošlo ke zranění dětí 

Poučení o pravidlech bezpečnosti  je zaznamenáno ve třídní knize nad 

poznámkami.  

  

8.2 Pohyb po budově mat. školy: děti se pohybují na chodbách pomalu, při chůzi ze 

schodů a do schodů se drží zábradlí 

 v šatnách a na chodbě nevystupují a neseskakují z laviček určených k přezouvání a ze 

šatních boxů /nebezpečí převrhnutí lavičky či šatního boxu/ 

 

8.3  Vycházení z budovy mat. školy, pohyb po veřejné komunikaci: 

-  při odchodu na pobyt venku jako první vychází  

   učitelka, děti musí stát před budovou než vyjdou všechny děti, první a poslední  

   dvojice má reflexní vestičku  

- při příchodu z pobytu venku k budově mat. školy se děti zastaví pod schody, nestrkají  

    se a učitelka si děti přepočítá a děti v klidu vcházejí do budovy mat. školy 

- při přecházení silnice během pobytu venku ped. pracovnice používá terčík k zastavení  

   vozidla 

- při pobytu venku každá ped. pracovnice pracuje pouze se svojí skupinou dětí, má   

    přehled o  dětech, při odchodu ze hřiště, parku, či jiného místa, si děti vždy 

    přepočítá  

 

8.4  Cestování MHD: učitelka poučí děti o bezpečnosti při nastupování a vystupování   

   z autobusu / děti nastupují jednotlivě, drží se madla, vystupují jednotlivě, neseskakují,   

   drží se madla, ped. pracovnice dle potřeby dětem pomůže/, první a poslední dvojice  

    má reflexní vestičku. Pedag. pracovnice musí mít s sebou terčík. 

     

9.  Požadavky vůči rodičům k zajištění bezpečnosti dětí –předcházení rizikům, poučení  



    dětí, spolupráce s mateřskou školou.  

   -  v šatně děti nesmí lézt po šatních blocích a na chodbě po lavičkách určených k   

      přezouvání   

   - osobní věci si ukládají na místo určené tj. šatních bloků na svoji značku      

              -  po chodbách a v celé budově mateřské školy, zejména pak po schodech, děti ani 

      sourozenci dětí , kteří do mateřské školy přicházejí nesmí běhat z důvodu bez- 

                 pečnosti vlastní a ohrožení bezpečnosti ostatních dětí. Po schodech musí chodit 

      klidně, nestrkat se / stejné výchovné působení rodiny a školy/, musí se držet 

       zábradlí / rovněž v souladu s výchovným působením mateřské školy /                        

    -  na školní zahradě smí děti používat tělovýchovné nářadí –  skluzavku,                  

                 a další vybavení pouze pod dohledem učitelky 

 

      

     9.1   Rozcházení dětí:  

                  odchod z mateřské školy: děti si uloží hračky, při odchodu se musí rozloučit  

                  s učitelkou podáním ruky, aby se zamezilo nekontrolovanému odchodu dítěte.  

                   V doprovodu zákonného zástupce dítě odchází klidně  

                  z mateřské školy / neběhá po  budově a chodbách z důvodu bezpečnosti/ 

                  odchod školní zahrady: po příchodu rodičů děti uloží hračky nebo 

                  předměty, se kterými si hrály, rozloučí se s učitelkou a odcházejí v doprovodu  

                  zákonných zástupců domů. 

 

        9.2  Přinášení osobních věcí do mat. školy:  

              -   děti nesmí nosit do mateřské školy hračky a nebezpečné předměty, které 

                  by mohly ohrozit jejich zdraví a bezpečnost druhých dětí 

               - děti si mohou přinést osobní věci pouze se souhlasem pedag. pracovnice v rámci  

                  výchovně vzdělávací práce  

               -  řetízky na krk nejsou  z důvodu bezpečnosti vhodné na pohybové aktivity je děti    

                 musí odložit-doporučujeme do mat. školy nedávat   

                  Za případnou ztrátu řetízků, náušnic, a jiných věcí, pokud je děti nosí, mateřská  

                  škola neodpovídá. 

 

9.3  První pomoc: 

              Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti a ochraně   

              zdraví před pracovním úrazem spolu se zásadami první pomoci.  

              - při náhlé nevolnosti nebo úrazu dítěte pedagog zajistí první pomoc a poté odbornou  

               pomoc, okamžitě vyrozumí zákonné zástupce 

             - důležitá tel. čísla jsou uvedena na informačních tabulích v hlavní chodbě a na  

               chodbě u třídy Berušek  

             - lékárničky jsou umístěny: -vpravo na zdi u vchodu do ředitelny  

                                                          - ložnice Sluníček vpravo vedle vchodu  

 

10.   Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mat. 

      škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovnicemi  

      podle §30 odst.1 písm. a) školského zákona     

        Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu  pomáhá rodičům v péči o dítě. Rodiče jsou 

        seznamováni se Školním vzdělávacím programem, třídními programy a výchovně    

        vzdělávací prací školy: 

 

10.1 Práva zákonným zástupců: 

 -   rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte o jeho individuálních 

     pokrocích  i v rozvoji učení dle domluvy s ped. pracovnicí či ředitelkou mat.  



     školy které však  nesmí narušovat práci ped.prac. s ostatními dětmi, pokud se  

     jedná o závažnější požadavek, dotaz je vhodnější volit konzultaci    

               -   s učitelkami se domlouvají o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání  

               -   rodiče jsou seznamováni s hospodařením mateřské školy včetně s výsledky  

                   auditu, hodnoceni ČŠI a jiných kontrolních orgánů 

                -  Výroční zpráva o škole včetně hospodaření je rodičům veřejně přístupná 

                -  rodiče mají právo vyjádřit se k práci mateřské školy, vzdělávací oblasti, spolupo-    

        dílet se při  realizaci ŠVP, na  akcích a činnostech mateřské školy  

                -    mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis /speciální pedagog, logoped.  

                     asistentka, doporučení odborné literatury/ 

               -    mateřská škola zachovává diskrétnost ve svěřených rodinných záležitostech 

               - pedag. pracovnice jednají s rodiči podle společenských pravidel, slušně, taktně 

               - požadavky rodičů vůči mat. škole v oblasti vzdělávání, stravování, přijímacího  

                  řízení řeší ředitelka mat. školy, která je zároveň zřizovatelkou této instituce  

               - požadavky rodičů vůči budově mat. školy, vytápění apod.  řeší OÚ Řepov, který je  

                 majitelem budovy  

  

   10.2  Práva dětí: 

                Všechny děti mají v mateřské škole stejná práva. 

                - děti mají právo na vzdělávání a hru směřující k rozvoji všech jeho schopností a  

                 dovedností  

               - na volný čas, na hru, na stýkání se s ostatními dětmi a na ochranu před činnostmi  

                 ohrožujícími jeho zdraví 

              -  děti mají všechna práva tak, jak jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte. 

 

10.3   Práva a povinnosti pedagogických  a provozních pracovníků: 

                 - pedagog a provozní zaměstnanec má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů 

                 - zaměstnanci mají právo na důstojné pracovní podmínky 

                 - pedagog rozhoduje o výchovných a vzdělávacích metodách, postupech při  

                   naplňování výchovně vzdělávacích cílů mateřské školy 

                 - pedagog a prov. zaměstnanec plní pokyny ředitelky mat. školy 

                 - pedagog je povinen rodičům odpovídat na jejich dotazy, které se týkají jeho 

                  výchovně vzdělávacího působení, které jsou v jeho kompetenci, ale zároveň to  

                  nesmí být na úkor práce s ostatními dětmi a plnění svých pracovních povinností 

                 - pedagog může poskytnout konzultaci v čase mimo přímou práci s dětmi 

                 - zaměstnanci jsou povinni nahlásit závady či poškození majetku ředitelce, která  

                   provede po zjištění stavu záznam do deníku závad a následně zajistí opravu.  

 

  10.4  Povinnosti zákonných zástupců: 

               - zákonný zástupce je povinen seznámit se s dokumenty mat. školy, které jsou    

                 důležité pro provoz mat. školy, dodržovat školní řád 

               - na vyzvání ředitelky mat. školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek  

                 týkajících se dítěte. 

               - dodržovat bezpečnostních opatření mateřské školy 

               -  při příchodu dítěte do mateřské školy je povinností zákonného zástupce dítě předat         

    učitelce / bezpečnost dítěte/, za nepředané dítě mateřská škola nezodpovídá 

    -  informovat učitelky o zdravotním stavu dítěte, ohlásit mat. škole infekční  

               onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí   

             - zákonní zástupci jsou povinní předávat učitelce dítě zdravé  

             - zamlčení zdravotního stavu je považováno za hrubé porušení Školního řádu.      

              -  omluvit nepřítomnost dítěte den předem, nebo nejpozději do 7,00 hodin ráno  

                 /telefonicky, osobně/, jinak pokud dítě není včas omluvené je počítané do stavu  



                 a rodič si tento den může vyzvednout oběd do 12,00h ve ŠJ do svého čistého  

                 jídlonosiče.   

              -  stravné a školné hradit převodem určené částky z účtu rodičů na účet mat. ško- 

     ly v daném měsíci                 

   -   hlásit všechny změny, které se týkají dítěte – adresa bydliště, čísla telefonu-domů,        

      na pracoviště, změna zdravotní pojišťovny, změna čísla účtu. 

             - v celé budově mat. školy je zakázáno kouřit                                                                                                                                                                            

        

11.  Podmínky k zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí podle §30 odst.  

        1, písm. d) školského zákona 

               - v prostorách mat. školy si děti ukládají své osobní věci na místa, která jsou k tomu  

                 určená /šatní boxy se značkou dítěte/ ,  

             - mateřská škola vychovává děti k šetrnému vztahu k prostředí a k věcem,   

                  které je obklopují 

               - všichni, kteří navštěvují mateřskou školu, děti, rodiče dětí, sourozenci dětí,                                          

                  zaměstnanci jsou povinni chovat se šetrně a ohleduplně k zařízení a vybavení  

                  mateřské školy 

              - pokud dítě poškodí vybavení mateřské školy, zákonný zástupce škodu uhradí  

              - prokázané úmyslné poškození majetku školy dítětem nebo zák. zástupcem je  

                závažné porušení školního řádu, které může vést k ukončení docházky dítěte do  

                mat, školy                         

  12.  Vybavení dítěte do mateřské školy:       

              -  oblečení s kapsou,  pyžamo, bačkory s klínkem /vše označené jménem dítěte/                                                                                            

 -   náhr. oblečení / spodní prádlo, punčochové kalhoty /, oblečení na pobyt venku                                             

 -  denně  čistý kapesník, papírové kapesníky                                                                      

 -  hrníček   přiměřené velikosti / pitný režim/, kartáček na zuby, pastu, kelímek   

 

13. Režim dne:                                        

1. třída SLUNÍČKA 

Hry a činnosti, cvičení, hygiena                                                         6, 30 hod. –  8,15 hod. 

Přesnídávka                                                                                         8, 15 hod. –  8,45 hod. 

Vzdělávací činnost                                                                               8,  45 hod. – 9,15 hod. 

Příprava na pobyt venku, pobyt venku                                             9, 15 hod. – 11,15 hod. 

Oběd                                                                                                   11, 40 hod. –  12,00 hod. 

Příprava na odpočinek, odpočinek /klidové činnosti/                    12, 00hod. -   13, 30 hod. 

Pohybová chvilka, hygiena                                                               13, 30 hod. -  14,00 hod. 

Svačina                                                                                               14, 00 hod. -  14,30 hod. 

Hry, zábavné činnosti dětí do odchodu                                           14, 30 hod. -  16,00 hod. 

 

2. třída BERUŠKY 

Hry a činnosti, cvičení, hygiena                                                         6, 30 hod. –  8,15 hod. 

Přesnídávka                                                                                         8, 15 hod. –  8,45 hod. 

Vzdělávací činnost                                                                               8, 45 hod. –  9,15 hod. 

Příprava na pobyt venku, pobyt venku                                             9, 15 hod. – 11,15 hod. 

Oběd                                                                                                    11, 15 hod. – 11,40 hod. 

Příprava na odpočinek, odpočinek /klidové činnosti/                     11,40 hod. -  13, 30 hod. 

Pohybová chvilka, hygiena                                                                13,30 hod. -  14,00 hod. 

Svačina                                                                                                14, 00 hod. -  14,30 hod. 

Hry, zábavné činnosti dětí do odchodu                                            14, 30 hod. -  16,00 hod. 

V případě snížení počtu dětí na 24 je oběd podáván společně. 

Pevně stanovený je pouze čas podávání jídla. Vzdělávací činnost může být prováděna 

společně, ve skupinách, ráno i v uvedený čas, případně při pobytu venku.    



14.  Informace pro zákonné zástupce:  

      - zákonní zástupci jsou včas informování pedagogy na třídách-ústní formou 

     -  dále  na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd  nebo na hlavní chodbě 

     - na webový stránkách mateřské školy: msrepovanka.hys.cz  

15. Úřední a konzultační hodiny ředitelky mateřské školy: 

      sudé týdny: od 10,00 hod. do 14,00h 

      liché týdny: od 8,00 hod.  do 12,30hod. 

      Dále po domluvě kdykoliv po přímé výchovně vzdělávací činnosti.  

 16.  Logopedická péče na škole:        

  -   probíhá dle zájmu rodičů, logopedickou péči doporučuje logopedická  

      asistentka, která ji zároveň zajišťuje   /Bc. A. Hambálková/ 

   - závažnější nedostatky ve výslovnosti odstraňuje klinický logoped  

   -   rodiče dětí, jimž je poskytována logopedická péče spolupracují s logop.    

      asistentkou a pomáhají při odstraňování nedostatků ve výslovnosti /procvičují dle 

      návodu doma/  

17. Pojištění:  

                 Děti v Mateřské škole ŘEPOVANKA jsou pojištěny proti úrazu u České   

                 pojišťovny. 

                 V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky formulář k čerpání 

                 pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které mateřská škola  

                 pořádá. 

  18.  Bezpečnostní opatření:     

         Budova mateřské školy je otevřena od 6.30 hod. ráno. Z důvodu zajištění bezpečnosti  

      dětí a prevence proti ztrátám se mateřská škola zamyká a to od 8.00 hod. do 11.30 hod. 

      V době uzamčení budovy je nutné zvonit u vchodových dveří a vyčkat na odemknutí,  

      Od 11,30 hodin do 12,30 hodin rozcházení dětí po obědě, poté se budova zamyká. 

      Od 14.00 hod. do 16,00 hod se děti rozcházejí. V 16.00 hodin se budova  

      mateřské školy zamyká.  

 

19.  Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě) – GDPR 

       Mateřská škola eviduje osobní data dětí a zaměstnanců, které zpracovává na základě   

       (zák. č. 561/2004 Sb.28 odst.2,3), vyjmenované v čl. II, odst.3.,písm.f), dále ve veřejném  

       zájmu či při výkonu veřejné moci (MŠMT,ČŠI) nebo na základě informovaného  

      souhlasu zákonných zástupců dětí,  zaměstnanců mat. školy). 

 Předávání osobních údajů dětí a zaměstnanců třetím  osobám soukromého práva je  

zakázáno!    

 

19.1 Práva a povinnosti pedag. a provozních pracovníků: 

  Právo na přístup k osobním údajům (čl 15 nařízení) 

 – možnost podání žádosti informaci v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho os. údaje a 

    žádosti vyhovět nejpozději do 1 měsíce jejího podání, výjimečně do 2měsíců. 

 - škola musí subjektu údajů  poskytnout kopie zpracování os. údajů bezplatně  

 - pokud jsou žádosti zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména že se opakují může  

   ředitelka rozhodnout o přiměřeném poplatku (zák. 106/1999 Sb., viz kapitola Poplatky)  

    nebo žádost zamítnout 

  Právo na opravu osobních údajů (čl.16 nařízení) 

- jedná se o změnu adresy, jména, bydliště, telefonního čísla apod.) 

- povinnost zaměstnance školy ohlašovat zaměstnavateli všechny skutečnosti, které jsou nutné        

pro vedení personální a mzdové agendy prostřednictvím tiskopisu „Ohlašovací povinnost 

zaměstnance“ 



Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 a 18 nařízení) - tohoto práva nelze využít při 

zákonném zpracování osobních údajů jako je personální a mzdová agenda apod.) S těmito 

dokumenty je nakládáno dle Spisového a skartačního řádu mateřské školy).  

- právo na výmaz nebo omezení os. údajů se týká pouze těch případů, kdy zaměstnanec dává 

souhlas ke zpracovávání os. údajů (viz. informovaný souhlas) 

- žádosti se vyhovuje nejpozději do 1měsíce od jejího podání,  ve výjimečných případech 2  

   měsíce 

Právo vznést námitku proti zpracování os. údajů (čl.21 nařízení) 

- se týká pouze těch případů, kdy zaměstnanec školy dává souhlas se zpracováním os. 

údajů(viz.  informovaný souhlas) 

- tohoto práva nelze využít při zákonném zpracování osobních údajů jako je personální a 

mzdová agenda apod.) S těmito dokumenty je nakládáno dle Spisového a skartačního řádu 

mateřské školy). 

Povinnosti: 

- pedagogický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a citlivých  

  údajích dětí. 

19. 2 Práva a povinnosti dětí na ochranu osobnosti 

-  Právo na přístup k osobním údajům (čl 15 nařízení) 

 –  zákonný zástupce dítěte má možnost podání žádosti informaci v jakém rozsahu jsou  

     zpracovávány os. údaje dítěte -  žádosti je možné vyhovět nejpozději do 1 měsíce jejího  

       podání, výjimečně do 2měsíců. 

 - škola musí subjektu údajů  poskytnout kopie zpracování os. údajů bezplatně  

 - pokud jsou žádosti zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména že se opakují může  

   ředitelka rozhodnout o přiměřeném poplatku (zák. 106/1999 Sb., viz kapitola Poplatky)  

    nebo žádost zamítnout 

  Právo na opravu osobních údajů (čl.16 nařízení) 

- jedná se o změnu adresy, jména, bydliště, telefonního čísla apod.) 

- povinnost zákonného zástupce je ohlašovat mat. škole všechny skutečnosti, které jsou nutné        

pro vedení školní matriky 

- pedagogičtí pracovníci zaznamenávají změny dle aktuálních situací 

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 a 18 nařízení) 

- tohoto práva nelze využít při zákonném zpracování osobních údajů jako je školní matrika, 

přijímací řízení.  S těmito dokumenty je nakládáno dle Spisového a skartačního řádu mateřské 

školy).  

- právo na výmaz nebo omezení osobních údajů se týká pouze těch případů, kdy zákonný 

zástupce dává souhlas ke zpracovávání os. údajů (viz. informovaný souhlas) 

   Právo vznést námitku proti zpracování os. údajů (čl.21 nařízení) 

- se týká pouze těch případů, kdy zákonný zástupce dává souhlas se zpracováním os. údajů 

(viz.  informovaný souhlas) 

- tohoto práva nelze využít při zákonném zpracování osobních údajů jako je školní matrika, 

přijímací řízení. S těmito dokumenty je nakládáno dle Spisového a skartačního řádu mateřské 

školy). 

20 . Závěrečná ustanovení 

  Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zaměstnance mat. školy a 

zákonné zástupce. 

Školní řád je veřejně přístupný, je vyvěšen v písemné formě na informační  

 nástěnce u vchodu do mateřské školy spolu s ostatními dokumenty a na web. stránkách.  

 

V Řepově dne, 1.9. 2020 

 

                                                                                               …………………………………… 

                                                                                                Bc. A. Hambálková řed.mat.školy 
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