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Školní řád
dle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, v platném znění, v souladu s vyhlášku
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Obecná ustanovení:
1.

Informace provozu MŠ jsou na webových stránkách
www.tupolevka.cz , na nástěnkách MŠ a ZŠ, ředitele ZŠ a MŠ.

školy

2.

Tento školní řád platí pro MŠ Tupolevova, Dobratická 525 Praha 9.

3.

Ředitel Základní školy Tupolevova, Dobratická 525 je zároveň ředitelem
Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525 Praha 9.

Obsah řádu:
1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců ve škole a pravidla
vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s pedagogickými
pracovníky
2. Provoz (vnitřní režim) mateřské školy
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1.1 Práva dětí
Dítě má právo:
(z Úmluvy o právech dítěte)
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aby mu byla společností poskytována ochrana
Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo
na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální
skupiny)
Na emočně kladné prostředí
Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce
potvrzovat svoji identitu
Každé dítě má právo svobodně a slušnou formou vyjadřovat své názory
a to na všechny záležitosti, které se jej týkají. Názorům dítěte se musí
věnovat patřičná pozornost. Dítě má právo sdělit svůj názor
učiteli, řediteli ZŠ a MŠ.
Každé dítě má právo vyhledávat, přijímat a rozlišovat informace a
myšlenky.
Každé dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do jeho
soukromého života, rodiny, domova a korespondence.
Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických
schopností.
Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se
vzdělávání.
Jestliže se dítě cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.,
požádat o pomoc či radu učitele.
Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho
rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly morálku.
Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým
zacházením.
Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a
duševní vývoj.
Na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost
odpovídající jeho věku.
Užívat zařízení MŠ, pomůcky, hračky v souvislosti s výukou nebo
hrou.
Na život a práci ve zdravém prostředí a na odstraňování škodlivin ze
školního prostředí v rámci možnosti školy.
Na ochranu před všem formami sexuálního zneužívání a před
kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
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1.2 Povinnosti dětí
Dítě má povinnost:
1.
Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců
školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
2.
Vyjadřovat své mínění a názory slušným způsobem.
3.
Nepoškozovat majetek MŠ a ostatních dětí.
4.
Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti v MŠ i mimo MŠ. Při
každém svém počínání má na paměti nebezpečí úrazu. Je povinno
chránit zdraví své i ostatních dětí a pracovníků školy.
5.
Dodržovat zásady kulturního chování.
6.
Do školy vstupuje určeným vchodem. Ten používá také k odchodu.
Nesmí samo opouštět budovu MŠ.
7.
Nenosit do MŠ nebezpečné předměty.
8.
Pokud dítě zjistí ztrátu své osobní věci, okamžitě ztrátu nahlásí učitelce.
9.
Nahlásit jakékoliv zranění učitelce.
MŠ zajistí první pomoc a podle závažnosti úrazu zajistí návštěvu u
lékaře. Informuje telefonicky rodiče.
10. Děti nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším
a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví ani své,
případně životy.
11. Děti jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech
prostorách školy, neničit schválně hračky, zařízení školy, poškození nebo
ztrátu hlásí učitelce.
12. Děti zdraví dospělé.

1.3 Práva zákonných zástupců dětí
Zákonní zástupci mají právo:
1.
2.
3.
4.

Na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a
rodinného života.
Na informace týkající se svého dítěte, konzultovat výchovné i jiné
problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem ZŠ a MŠ.
Přispívat svými nápady náměty k obohacení výchovného programu
školy, provozu MŠ (dary, finančními dary, pomocí,..).
Zavést Sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy
ostatních rodičů a dětí a tyto potřeby pomáhat naplňovat.
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5.

Projevit jakékoliv připomínky (ústně nebo písemně s vlastním podpisem)
k provozu MŠ, a to řediteli ZŠ a MŠ.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí
Zákonní zástupci mají povinnost:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ, zajistit včasný příchod do MŠ
a zajistit včasné vyzvednutí dítěte podle provozu MŠ (viz Provoz MŠ).
Na vyzvání učitelky nebo ředitele ZŠ a MŠ se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se chování – vzdělávání dítěte.
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh pobytu v MŠ.
Omlouvat absenci svého dítěte do osmi hodin toho dne. V případě nemoci
druhý den oznámení o absenci dítěte na delší dobu. V případě plánované
nepřítomnosti dítěte v MŠ (dovolená, pobyt u babičky…) nahlásí zákonný
zástupce dítěte učitelce dopředu termín jeho nepřítomnosti.
V případě infekčního onemocnění nahlásit okamžitě diagnózu nemoci
učitelce.
Omlouvání dětí je možno na telefon číslo:
286 001 079 – MŠ Tupolevova
Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2
školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro pobyt dítěte v
MŠ nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
Zákonným zástupcům dítěte je vstup do budovy MŠ povolen:
- při ranním předávání dítěte v MŠ
- při vyzvedávání dítěte
- při domluvené návštěvě MŠ s učitelkou MŠ
- při třídních schůzkách a další akcích MŠ určené pro rodiče
- při adaptačním období na začátku školního roku (po domluvě)
Při vstupu do MŠ rodiče dbají na bezpečnost dětí v MŠ
- vstupují po řádném ohlášení (jméno, účel návštěvy)
- nevpouštějí do MŠ nikoho cizího (kdo nebyl ohlášen)
- při opuštění MŠ dbají na správné dovření vchodových dveří.
Používat návleky.
Jednání mezi rodiči a pedagogickými pracovníky je povoleno pouze
v době, kdy pedagogický pracovník nevykonává pedagogickou činnost
5

12.
13.
14.
15.

(po předchozí dohodě)
V zájmu ostatních dětí nechat doma své dítě v případě silného nachlazení.
MŠ má právo odmítnou nemocné dítě nebo s teplotou. Podobně i
s infekčními onemocněními (průjem, vyrážka,…).
Pravidelně sledovat nástěnné tabule v chodbě MŠ a šatnách jednotlivých
tříd.
Včas platit veškeré platby.
Vždy slušně jednat s pedagogickým personálem na půdě MŠ.

1.5 Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými
pracovníky školy
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Všichni zaměstnanci MŠ - školy chrání děti před všemi formami špatného
zacházení a sexuálním násilím.
Dbají na to, aby děti nepřicházely do styku s materiály a informacemi pro
ně nevhodnými.
Chrání děti před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je
týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, informují
kompetentní orgány prostřednictvím školy (ředitele školy nebo
výchovného poradce školy). Speciální pozornost věnují ochraně před
návykovými látkami.
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo
jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a
všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 106/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného
zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání – chování dítěte, konzultuje s ním termín schůzky.
Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní třídních schůzek, na kterých
informují zákonné zástupce dětí o výsledcích výchovy a vzdělávání.
K tomuto účelu mohou zákonní zástupci využít i domluvených
konzultačních hodin. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického
pracovníka jsou zákonní zástupci informováni jiným způsobem.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich
ochrany
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před rizikovým chováním a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Děti se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou
tak, aby neohrozily zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
Děti chodí oblečeni čistě, upraveně a slušně. Oblečení není vyzývavé
bez vulgárních obrázků nebo nápisů.
Na akcích mimo budovu školy se děti řídí pravidly silničního provozu a
pokyny doprovázejících osob. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě
platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou děti a rodiče předem
seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se děti podřizují
vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto
zařízení.
V tělocvičně, na pozemcích a v počítačových učebnách dodržují děti
specifické bezpečnostní předpisy a vnitřní řády. Učitelé jsou povinni s
nimi seznámit děti při první hodině školního roku a dodatečně poučit děti,
které při první hodině chyběly. O poučení dětí provede učitel záznam do
třídní knihy.
Poučení na začátku školního roku provádí učitel, který děti seznámí se
školním řádem
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v areálu
školy, jsou děti povinny ihned ohlásit učiteli.

3.2 Ochrana před rizikovým chováním
1.

2.

3.

Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky
a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,
uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených
dětí.
Děti mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce, zneužívání a konzumace
návykových látek (tabákové výrobky, omamné látky, zejména drogy a
alkoholické nápoje) v areálu školy a jeho bezprostředním okolí. Porušení
tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
Projevy šikanování mezi děti, tj. násilí, omezování osobní svobody,
ponižování apod., kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny
vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto
postiženi děti mladší a slabší), jsou v prostorách školy
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4.

a při školních akcích přísně zakázány, a jsou považovány za hrubý
přestupek proti řádu školy.
Dále je dětem zakázáno vnášet do areálu školy a přilehlých prostor
pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, střelné zbraně, nože
a pornografii.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
1.

2.
3.
5.

Dítě má právo užívat zařízení školy, pomůcky, hračky v souvislosti
s výukou a školním majetkem. Za každé svévolné poškození nebo zničení
majetku školy, dětí, učitelů, pracovníků školy a dalších osob oprávněných
ke vstupu do školy, může být vyžadována odpovídající náhrada od
zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil.
Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí dítě učiteli.
Před odchodem ze třídy každé dítě uklidí své pracovní místo a jeho okolí
vše zkontroluje vyučující.
Poškozování školního majetku bude hodnoceno jako kázeňský přestupek.

5.1. Provoz mateřské školy
(vnitřní režim MŠ)
1.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Rodiče přichází do
školky tak, aby v 16 30 opouštěli budovu MŠ.

2.

Učitelka odpovídá za dítě od okamžiku převzetí od zákonného zástupce
do okamžiku předání dítěte zákonným zástupcům, či jiné jimi pověřené
osobě.

3.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během dne učitelka
neprodleně kontaktuje zákonného zástupce. Zákonný zástupce je v co
nejkratší době povinen dítě si vyzvednout.

4.

Při specifických činnostech (sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v
prostředí náročném na bezpečnost) počet pedagogických pracovníků vždy
respektuje vyhlášku o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. §5 odstavec 4
(nad 20 dětí zvýšený pedagogický dozor).

5.

Dítě může být vyloučeno z MŠ po písemném upozornění z důvodu:
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- delší neomluvené absence (více jak dva týdny),
- jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje
provoz MŠ a jedná se s ním neúspěšně,
- opakovaně 2x neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní
stravování a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
- když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební
doby.
9.

Dítě může být vyloučeno z MŠ při opakovaných pozdních příchodech
zákonných zástupců při vyzvedávání dětí z MŠ. Postup – ústní výzva
učitelky - písemná upozornění ředitele - vyloučení z MŠ.

10.

Adaptační provoz v prvních dnech pobytu dítěte v MŠ je možný po
konzultaci s učitelkou. Doba pobytu rodiče je na pedagogickém personálu
– vše po domluvě.

11.

Děti chodí ven za každého počasí. Výjimka je silný déšť, mráz pod 10
stupňů Celsia a při inverzním počasí. Rozhoduje učitelka MŠ.

12.

Věci, které dítě potřebuje do MŠ, jsou na informačních nástěnkách.

13.

V době odpočinku děti nemusí spát, ale pouze ležet a odpočívat na
lůžkách.

5.2 Stravování a jeho odhlašování
1.
Stravné je 45,- Kč na den. Děti od 3 - 6 let jsou zahrnuty do I. kategorie
nákladů za nákup potravin. V této ceně je zahrnuta cena oběda a dopolední a
odpolední svačiny. Stravné se platí měsíčně, převodem na účet organizace.
Dodavatelem je Zařízení školního stravování, Praha 9 - Letňany. Odpovědná
osoba p. Josef Vlk, ředitel příspěvkové organizace.
2.
S omluvou nepřítomnosti dítěte do 8:00 hodin se automaticky odhlašuje i
stravování ve školní jídelně.
3.

Jídelníček je na webových stránkách školy.
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5.3 Platby a výše úplaty, snížení a prominutí úplaty,
splatnost úplaty
(viz vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání)
podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č. 43/2006 Sb., která upravuje
vyhlášku č. 14/2005 Sb., (§ 6 a § 7 vyhlášky) o předškolním vzdělávání

1.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ je stanovena ředitelem ZŠ a
MŠ.
Pro školní rok 2021 – 2022 je stanovena na 320,- Kč na měsíc.

2.

3.

4.

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných
průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém
kalendářním roce s výjimkou přímých nákladů na vzdělávání,
poskytnutých mateřské škole ze státního rozpočtu. Základní částka se pro
období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro
všechny děti v mateřské škole stejně. Opakované neuhrazení těchto
plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném
důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon
č. 561/2004 Sb., školský zákon §35, odst.1d.)
Snížení nebo prominutí úplaty
Osvobozen od úplaty může být fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá
dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
(Zákonný zástupce předloží řediteli ZŠ a MŠ žádost s příslušným
potvrzením).
Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy
omezena na základě dohody na dobu nejvýše 4 hodin denně
v kalendářním měsíci (nebo 5 dní v měsíci) z důvodu pobírání
rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu rodičem dítěte je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3
stanovené základní částky. (Zákonný zástupce předloží řediteli ZŠ a MŠ
žádost o snížení úplaty s dokladem o pobírání rodičovského příspěvku).

5.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
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6.

Pro každý školní rok bude výše úplaty stanovena do 30. 6.
předcházejícího školního roku. Tato informace bude sdělena zákonným
zástupcům prostřednictvím webových stránek školy (www.tupolevka.cz),
na vchodových dveřích MŠ, prostřednictvím kanceláře školy, ředitele ZŠ
a MŠ.
7.

8.

Splatnost úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce
bezhotovostně na číslo účtu: 7631091/0100 pod přiděleným variabilním
symbolem.
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném
termínu a nedohodne s ředitelem mateřské školy jiný termín úhrady, může
ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

5.4. Předávání dětí v MŠ
1.

Zákonný zástupce, nebo jimi pověřená osoba, předá ráno dítě učitelce
osobně ve třídě.

2.

Děti se přijímají do 8.00 hodin, kdy se škola z bezpečnostních důvodů
uzavírá. Pozdější příchod je nutné oznámit den předem a zdůvodnit.

3.

V případě změny ve zdravotním stavu dítěte je rodič povinen upozornit
učitelku před jeho vstupem do kolektivu.

4.

Pokud učitelka před vstupem do kolektivu u dítěte zaznamená zjevné
známky nemoci, má právo dítě nepřijmout a žádat potvrzení od lékaře.

5.5. Vyzvedávání dětí
1.

Vyzvedávání dětí ze školky: po obědě od 12,15 hodin kdykoliv,
a dále po dohodě.

2.

Učitelka je povinna předat dítě jeho zákonnému zástupci nebo jiné sobě,
kterou zákonný zástupce písemně určí.
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3.

Vyzvednutí dítěte v MŠ musí proběhnout do 16,15 hodin, je potřeba
počítat s časem na oblékání. V 16,30 se MŠ zavírá.

5.6. Evidence dítěte
1.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu údajů (zejména trvalého
bydliště a telefon).

2.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu
MŠ, oprávněné orgány státní správy samosprávy a pro potřebu k uplatnění
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5.7. Přijímací řízení
1.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci
květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

2.

Děti do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce
ředitel ZŠ a MŠ. Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy a evidenční
list pro dítě v mateřské škole obdrží zákonní zástupci přímo v den zápisu.
K písemné žádosti je třeba doložit všechny potřebné doklady se všemi
náležitostmi (trvalý pobyt, rodný list dítěte, potvrzení od zaměstnavatele –
razítko a podpis, soudní rozhodnutí upravující vztah k dítěti).

3.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které splňuje kritéria Pravidel
pro přijetí do mateřské školy, podrobilo se stanoveným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.

4.

Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena před zápisem.
Kritéria k přijetí do MŠ jsou na webu školy.

5.

Dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., se k předškolnímu vzdělávání
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě
místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy. Městská část je
povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí v posledním
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roce před zahájením školní docházky dle § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb.
6.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely
školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí
bude oznámeno novým způsobem
- zveřejněním seznamu registračních čísel - přijatých dětí na přístupném
místě ve škole (u vchodu do mateřské školy),
- a na webových stránkách školy (MŠ – Přihlášky do MŠ).
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu
Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě
doručováno. Můžete si ho vyzvednout osobně v MŠ.

7.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

8.

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitele ZŠ a MŠ
odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy.

9.

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního
roku, jestliže se uvolní kapacita předškolního zařízení. Uvolněná kapacita
bude doplněna z nezařazených nebo dalších zájemců v souladu s výše
uvedenými kritérii.

9.

Pořadí žádostí není rozhodující.
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