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I.  

Úvodní ustanovení 

  

Školní řád mateřské školy je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, prováděcích vyhlášek č.14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání, č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

73/2005 Sb. o vzdělání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných v platném znění.  

 

 

II.  

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců 

 

1. Práva dětí, žáků 

 všechny děti na základě doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce mají právo být 

zařazeny do provozu mateřské školy 

 mají právo na své soukromí, odpočinek a léčebný režim 

 mají právo se účastnit herní terapie a dalších akcí konaných v zařízení 

 na ochranu a nedotknutelnost svého majetku 

 užívat zařízení mateřské školy, pomůcek, hraček a knih 

 požádat o pomoc kteréhokoliv pracovníka školy, jestliže se cítí ohroženi, v tísni, mají-li 

problémy apod. 

 být seznámen se všemi předpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a činností 

ve škole 

 být v zařízení za přítomnosti zákonného zástupce 

  

 

2. Povinnosti dětí 

 dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti i společenská pravidla 

týkající se chování a vzájemné komunikace 

 chovat se k sobě navzájem a ke všem lidem ve zdravotnickém zařízení, s nimiž přicházejí do 

styku, taktně a ohleduplně 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy 

 chránit zdraví své i ostatních dětí 

 neprodleně ohlásit učitelce situaci, která vyžaduje zvláštní pozornost 

 respektovat nedotknutelnost osobního majetku druhých, nalezené věci odevzdat učitelce a 

také okamžitě hlásit případné ztráty 

 dbát pokynů lékařů, sester a učitelů, neopouštět oddělení, chovat se tiše a ohleduplně k 

druhým pacientům 

 dodržovat hygienické zásady podle pokynů zdravotníků a učitelů 
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3. Práva zákonných zástupců 

 na informace o svém dítěti v průběhu pobytu v zařízení 

 být v zařízení současně se svým hospitalizovaným dítětem a konzultovat situaci s učitelkou 

 na zachování důvěrnosti sdělených informací 

 vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se vzdělávání dítěte  

 vznášet slušnou formou připomínky k provozu mateřské školy  

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy  

  

  

4. Zákonní zástupci žáků mají povinnost  

  

 informovat učitelku o léčebném režimu dítěte  

 začlenit se s dítětem do režimu MŠ jen v případě, pokud to zdravotní stav dítěte dovoluje 

 respektovat režim dne, zvláště dobu odpoledního klidu 

  

 

 

III. 

Provoz a vnitřní režim zařízení 

 

 provoz mateřské školy je ve dnech pondělí, středa od 11:00 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, 

pátek od 7:00 do 12:00 hodin 

 zařazovány jsou všechny děti na základě doporučení lékaře a se souhlasem zákonného 

zástupce 

 děti se scházejí ve třídě k tomu určené v 5. patře budovy D dětského oddělení 

 vzájemné kontakty mezi učitelkou a rodiči se uskutečňují po celou dobu hospitalizace dítěte 

nebo při propuštění dítěte do domácího ošetřování 

 při obědě dochází k úzké spolupráci s učitelkou a také sestrami, kdy učitelka dohlíží na 

dodržování správných návyků při stolování 

 je vhodné respektovat režim dne na jednotlivých odděleních, zvláště dobu odpoledního 

klidu od 12:30 hod. do 14:00 hod. 

 v zájmu spolupráce a tolerance jsou respektovány provozní pokyny pro rodiče přijaté s 

nemocným dítětem, zejména pokyn, že se rodič s dítětem zdržuje v pokoji.  

 s ohledem na práci s ostatními dětmi, je umožňován hospitalizovaným dětem a jejich 

zákonným zástupcům pobyt v mateřské škole po domluvě s ošetřujícím lékařem a učitelkou 

v době: 

o ve dnech, kdy se koná velká vizita, je pobyt dětem a zákonným zástupcům umožněn 

od 12:00 – 17:00 hodin ve dnech pondělí, středa  

o ve dnech, kdy se nekoná velká vizita, tj. úterý a čtvrtek, v pátek (výjimka po dohodě 
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se zdravotnickým personálem) je pobyt dětem a zákonným zástupcům umožněn od 

7:00 – 12:00 hod. 

 v době, kdy učitelka pracuje individuálně na pokojích, je mateřská škola uzavřena 

 hračky je možno půjčit kdykoliv během dne po domluvě s učitelkou  

 herní terapie je prováděna ve spolupráci se zdravotníky podle individuálních potřeb 

 

 

IV. 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole 

 

 k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí zařazených do provozu mateřské školy napomáhá 

zdravotnický personál, který je po celou dobu účasti dítěte v prostorách MŠ k dispozici  

 při jakékoliv sebemenší zdravotní kolizi je pedagogický pracovník povinen okamžitě 

přivolat zdravotníka 

 dítě je zařazeno do MŠ výhradně se souhlasem ošetřujícího lékaře a zákonného zástupce 

 při přecházení dětí z lůžkové části do třídy – herny je zabezpečen doprovod dětí ze strany 

pedagogického pracovníka 

 aby bylo dítě co nejméně vystaveno psychické frustraci a byla komplexně eliminovaná 

rizika, doporučujeme pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení v doprovodu zákonného 

zástupce 

 v případě, že je dítě hospitalizováno bez zákonných zástupců, pedagog těmto věnuje 

maximální pozornost a úzce spolupracuje se zdravotnickým personálem. Jeho povinností je 

monitorovat zdravotní stav dítěte a sebemenší zdravotní indispozici hlásit lékaři. 

 

 

V. 

Zvláštní ustanovení 

 

V případě výskytu mimořádné situace celostátního významu (např. epidemiologická situace v 

souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19) lze využít pravidla, která jsou odchylná od 

příslušných pravidel školního řádu. V těchto výjimečných případech je možné využít přednostně 

přímo Vyhlášek, Rozhodnutí, Doporučení, Mimořádných opatření státních orgánů (MZ, MŠMT, 

MV…)  ve všech dílčích oblastech školního řádu (práva a povinnosti, provoz školy, zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, hodnocení).  

Ředitel školy v těchto případech informuje zainteresované o přijatých opatřeních. 

 

 

 

 



 5 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Se školním řádem MŠ jsou seznámeni zákonní zástupci žáka při přijetí do provozu mateřské školy. 

Tento školní řád byl schválen školskou radou dne 3. 6. 2021 a projednán na pedagogické radě dne 

23. 6. 2021.  

Tento školní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021. Tímto školní řád 

MŠ při zdravotnickém zařízení ze dne  21. 6. 2020 pozbývá platnost. 

 

 

 

V Uherském Hradišti 1. 6. 2021 

 

 

 

 

 
 

Mgr. Ing. Jiří Hejda 

ředitel školy 
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DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ 

 

Změna, aktualizace: 

 

Dodatek č. 1 

Platnost změny od: 

 

1. 9. 2022 

Části dokumentu, kterých se změna týká: Změna v oddílu III.  

 

 

III. 

Provoz a vnitřní režim zařízení 

NOVĚ:  

 provoz mateřské školy je v pondělí a ve středu od 7:00 do 13:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a 

v pátek od 7:00 do 12:00 hodin.  

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 31. 8. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Hejda 

ředitel školy 


