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1 ÚVOD 
 

Práce pojednává o tvorbě a využití vnitřních předpisů škol se zaměřením  

na školní řád. Vzhledem k tomu, že školní řády se svou formou, obsahem  

i rozsahem liší v závislosti na typu školy, tak jsem se zaměřila jen na jeden typ školy, 

a to školu mateřskou. Díky tomu je možné školní řády srovnávat  

na společném základu bez ohledu na velikost a zřizovatele mateřské školy. 

V teoretické části se zabývám teoretickými základy tvorby vnitřních předpisů, 

druhy vnitřních předpisů, jejich vztahu k celkovému právnímu rámci ve školství, 

důvodem vzniku školního řádu jako nástroje managementu školy, ale také jako 

povinnosti ze strany zákonných ustanovení, a to nejen zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 

školský zákon), ale také zákona č 262/2006 Sb. zákoníku práce  

a dalších souvisejících předpisů. Zabývám se vymezením typů vnitřních předpisů 

používaných ve školství, jejich formálními náležitostmi a způsobem vzniku.  

Podrobněji se pak zabývám vymezením obsahu školního řádu, jeho úkoly  

a souvislostmi s dalším řízením mateřské školy, neboť školní řád je jedním z hlavních 

dokumentů, kterým ředitel mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje provoz MŠ, 

samozřejmě v rámci zákonných možností. V závěru teoretické části se podrobněji 

zabývám částí školního řádu, která stanoví vzájemné vztahy mezi dětmi a také mezi 

jejich zákonnými zástupci a mateřskou školou. 

V praktické části se věnuji analýze vybraných školních řádu a získaných 

dotazníků. Pokouším se o srovnávání školních řádů, studuji jejich společnou 

strukturou, zvláštnosti a shodu se školským zákonem. V dotazníkovém šetření 

zkoumám způsob vzniku školních řádů a jejich využití. 

Účelem této práce bylo zjistit způsob tvorby školních řádů v mateřské škole, 

porovnat obsah školních řádů u různých zřizovatelů mateřských škol a posoudit 

shodu ve školních řádech napříč zřizovateli. Ověřit jaké jsou možnosti praktického 

využití školního řádu v činnosti mateřské školy. Zjistit, zda by z pohledu ředitele MŠ 

byly ve školním řádu přínosné oblasti, které zákon v tuto chvíli nezohledňuje. 

 Jak jsem při přípravě práce zjistila, tak se problematikou školních řádů zabývá 

již několik prácí vytvořených studenty Univerzity Karlovy. Nejčastěji se jedná 

o studenty Centra školského managementu při Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy, v rámci různých studijních programů jak bakalářských, tak dalšího 
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vzdělávání pracovníků ve školství. Každá z prací je zaměřena na trochu jinou oblast 

tvorby a podoby školních řádů. Zaměření této práce se od ostatních liší hlavně tím, 

že je zaměřena na školní řád v prostředí mateřské školy. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Povinná dokumentace školy 

Povinná dokumentace škol, včetně škol mateřských, vyplývá z § 28 odst. 1 

školského zákona, který zní: 

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách a doklady uvedené 

v § 147, 

b) evidence dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika“), 

c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání,  

o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, 

d) vzdělávací programy podle § 4 až 6, 

e) výroční zprávy o činnosti školy, 

f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání  

a jeho průběhu, 

g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, 

h) záznamy z pedagogických rad, 

i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské 

posudky, 

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, 

k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci  

a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. 

Prováděcím předpisem je vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace 

škol, ve znění pozdějších předpisů. Školy vedou i další dokumentaci dle dalších 

zákonů a předpisů, stejně tak mohou mít další podpůrné řídící předpisy, které by 

měly sloužit k tomu, aby každodenní chod i rozvoj organizace byl plynulý, smysluplný 

a probíhal v souladu se stanovenými cíli, psychologickými pravidly, bezpečně a bez 

zbytečných problémů a obtíží. 
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2.2 Teoretické základy tvorby vnit řních p ředpis ů škol 

2.2.1 Vnit řní předpisy 

Vnitřní předpisy ve školách jsou většinou vnitřní řády, směrnice a pokyny. Jedná 

se o dokumenty, které podrobně stanoví podmínky v jednotlivých školách, 

samozřejmě v mezích zákonných ustanovení. Vnitřní předpisy jsou zaměřeny, jak 

dovnitř instituce (platí pouze pro zaměstnance), např. vnitřní mzdový předpis, tak 

ven, např.: školní řád nebo provozní řád hřiště, ty jsou zaměřeny na venek, tj. platí i 

pro rodiče, děti, žáky nebo dokonce i pro veřejnost.  

Zákoníkem práce jsou v § 305 stanoveny konkrétní požadavky pro vytváření  

a zveřejňování vnitřních předpisů:  

(1) U zaměstnavatele může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová práva 

a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. 

(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními 

předpisy, ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části 

neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu 

určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování 

může být vydán i na kratší dobu.  

(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho 

zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však 

dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.  

(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo 

zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být 

všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen 

uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti. 

Smyslem vydávání vnitřních předpisů je aplikace zákonných předpisů  

na konkrétní podmínky v organizaci, v našem případě ve škole. Správně sestavené 

vnitřní předpisy usnadňují řízení, snižují rizika a také předcházejí možným sankcím. 

Dokladují správnost postupu ředitele a dalších zaměstnanců školy, upravují vztahy 

ve škole, ale také vztah školy k dalším organizacím. Některé předpisy školy musí 

vytvořit, protože to ukládají určité právní normy – zákony, např. vnitřní řád školní 

družiny musí ředitel základní školy vydat, protože mu to nařizuje ustanovení § 30 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon apod. Na druhou stranu celou řadu předpisů 
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je možné vytvořit, protože to vyšší právní předpisy umožňují, např.: zákoník práce 

umožňuje stanovit výší stravného, paušalizovat cestovní náhrady apod.  

Vnitřní předpis není možné vydat tam, kde je právní úprava stanovena tak, že ji 

nelze dále upravit nebo dává určité možnosti výběru. Ve školství k vydávání předpisů 

není zapotřebí pro ředitele žádného zmocnění, ani není nutný souhlas zřizovatele. 

Ředitel školy jako statutární orgán školy sám zváží, zda je vydání vnitřního předpisu 

účelné pro řízení školy, pokud jeho vydání není povinné. Pokud vydání vnitřního 

předpisu nařizuje zákon, musí ho ředitel vydat. 

2.2.2 Typy vnit řních p ředpis ů 

Vnit řní předpisy  školy vydává většinou ředitel, co by statutární orgán organizace. 

Jsou právně závazné. Mimo školství se ještě kromě vnitřních řádů, směrnic a 

pokynů, uplatňují další typy vnitřních předpisů, a to společenská smlouva a stanovy.  

Vnit řní řád je předpis, který určuje strukturu a pravidla vnitřního života organizace. 

Řády mohou být různého typu, např.: pracovní řád, organizační, spisový, mzdový 

apod. Nejvýznamnější z nich je organizační řád, který popisuje organizační strukturu 

organizace jako celku. 

Směrnice  slouží ke konkretizaci a stanovení podrobností, určitých konkrétních 

postupů, chování zaměstnanců apod.  

Rozdíl mezi řádem a směrnicí je patrný hlavně u velkých organizací, kde dochází 

k delegování vydávání směrnic na nižší vedoucí pracovníky. V podmínkách 

školských organizací není rozdíl mezi řádem a směrnicí tak zřejmý, jejich charakter je 

velmi podobný. Podstatné je, aby se ve školském zařízení utvořil přehledný a 

srozumitelný systém předpisů pro chod školy. 

Pokyny  jsou na rozdíl od směrnic často časově omezené. Můžou být vydávány i 

delegovanými pracovníky (zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka). Směrnice je 

vydávána pro celou organizaci, pokyn může být jen pro dílčí část. Slouží k rychlému, 

operativnímu vyřešení problému. Měl by být platný jen do té doby, než je změna 

zapracována jako systémové řešení do směrnice. 
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2.2.3 Formální náležitosti vnit řních p ředpis ů  

Ve vnitřních předpisech je třeba uvádět vždy plný, nezkrácený název organizace 

podle zřizovací listiny. Pokud vychází předpis z příslušného vyššího právního 

předpisu, kde je konkrétní název uveden, je nezbytné použít zcela přesný název, 

např.: spisový řád, školní řád apod. Právní předpisy, ale většinou uvádějí jen neurčitý 

požadavek na název, například vnitřní předpis. Vnitřní předpisy, ať už řády nebo 

směrnice, bývají z praktických důvodů označovány pořadovými čísly. Všechny 

vydané vnitřní předpisy by měly být evidovány. Důležitou součástí předpisu je úvodní 

uvozovací věta. Tato věta obsahuje vždy informace o tom, kdo předpis vydává a jaké 

k tomu má oprávnění. V dokumentu by měla být uvedena také jeho platnost a 

účinnost, také je nezbytný podpis oprávněného pracovníka, většinou ředitele školy. 

Text by měl mít jasné členění hlavně kvůli snadné orientaci a citaci. 

2.2.4 Proces vytvá ření vnit řních p ředpis ů 

K zajištění funkční organizace je nezbytné stanovit normy (vnitřní předpisy) školy. 

Vnitřní předpisy mají být účelné, věcné a stručné, logicky uspořádané, konkrétní a 

dlouhodobé. Formulace musí být srozumitelné a jednoznačné, aby nebyla možnost 

dvojího výkladu. Jejich úkolem není pouze opakovat právní předpisy, ale aplikovat je 

na konkrétní situaci. Nesmí být s jinými právními předpisy v rozporu. „Do vytváření 

předpisů lze zapojit další zaměstnance, ale konečné rozhodnutí a schválení je pouze 

na řediteli.“1 

Novému řediteli, který nastupuje do funkce, nemusí vyhovovat stávající předpisy 

školy, ani předpisy převzaté z jiných škol, i když jsou podrobně rozpracovány, 

poněvadž chce použít např. jiné metody řízení nebo chce na škole změnit klima. 

Často se stává, že stávající předpisy nejsou v souladu se současným stavem 

legislativy, protože nebývají průběžně aktualizovány. 

Kvalitu vytvořených předpisů mohou ovlivnit různé faktory, ale zejména způsob 

jeho „tvorby“. Jednu z metod tvorby vnitřního předpisu – školního řádu popisuje ve 

své bakalářské práci Daňhelková.2 Popisuje postup tvorby školního řádu přes 

analýzu, vyhodnocení analýzy, stanovení žádoucích změn, po stanovení scénáře 

                                                           
1 MIKÁČ, J.; PUŠKINOVÁ, M. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2011. 
ISBN 978-80-7357-635-6, s 28 
2 Srov. DAŇHELKOVÁ, L. Možnosti managementu školy pro ovlivnění prostřednictvím školních řádů. Bakalářská 
práce, 2005. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta.  
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změn a vyhodnocení celého projektu. Z práce je zřejmé, že tvorba tohoto dokumentu 

souvisí s organizací školy, ale také s její kulturou a strategií, že se jedná se  

o dokument, který hlavně na základních a středních školách ovlivňuje klima školy. 

Toto zjištění je jistě velmi zajímavé a na základě výše uvedené práce s ním lze 

souhlasit.  

Jedním z obvyklých způsobů je převzetí hotového předpisu od předchozího 

ředitele školy nebo z jiné školy a přijetí pro vlastní školu více méně beze změny,  

i když jsou již známy jeho nevýhody. Dalším častým způsobem je použití vzoru. 

Vzory jsou publikované v různých materiálech, knihách apod. nebo jsou poskytované 

samotnými zřizovateli, v tomto případě je důležité nezapomenout vzor přizpůsobit 

vlastní škole. Vzor od zřizovatele také nemusí být ale 100% vyhovující. Je třeba 

nezapomínat, že jedním z vhodných způsobů vytváření vnitřních předpisů je zapojení 

pracovníků školy do tohoto procesu.3  

Na závěr této kapitoly by bylo vhodné zdůraznit, že je nutné udržovat předpisy 

v souladu s aktuálním stavem předpisů vyšší právní síly. 

2.3 Role a povinnosti ředitele 

„V řízení školy je základem plánování, organizování, vedení lidí, kontrola  

a hodnocení. Účelem těchto funkcí je řídit politiku školy s důrazem  

na informace a vztahy, řídit lidi, řídit učení a řídit zdroje.“4 

Každá organizace, nezávisle na tom, zda jde o ziskovou nebo neziskovou 

organizaci, existuje proto, aby splnila určité cíle. Ředitel stojí v čele organizace, týmu, 

kolektivu a dosahuje cílů pomocí jiných lidí.5 Organizace, v našem případě škola, 

potřebuje nejen cíl, vizi a směr, ale také podporu spolupráce a vzájemné pomoci, 

poněvadž jinak organizace degraduje v rozvoji.  

Postavení ředitele/ky MŠ jako lídra upravuje školský zákon § 164 – odst. 1: 

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání  

a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,  

                                                           
3 Srov. MIKÁČ, J.; PUŠKINOVÁ, M. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 
2011. ISBN 978-80-7357-635-6, s 29 
4 POKORNÁ, B. a kol. Meritum Řízení školy. Praha: ASPI, a.s. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. ISBN 978-80-
7357-413-0, s 3 
5 Srov. LHOTKOVÁ, I. Role a kompetence řídícího pracovníka, studijní podklady na moodlu, 
http://vmu.pedf.cuni.cz/moodle/mod/forum/discuss.php?d=4829 



13 
 

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání  

a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy 

uvedenými v § 3,  

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských 

služeb. 

Postavení ředitele/ky MŠ jako manažera/ky – zaměstnavatele upravuje zákoník 

práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Ředitel odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovy, vzdělání  

a školských služeb. Ve školském zákoně paragrafu § 165 odst. 1 se uvádí, že ředitel 

školy, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí: 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu.  

Ve školském zákoně paragrafu § 165 odst. 2 ředitel MŠ, které zřizuje stát, kraj, obec 

nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy 

v těchto případech, písmeno b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a 

ukončení předškolního vzdělávání podle § 35.  

Řízení mateřské školy musí být v souladu i s dalšími právními předpisy. 

2.3.1 Řízení pedagogického procesu 

Z hlediska řízení pedagogického procesu jsou v osobě ředitele/ředitelky MŠ 

sloučeny tři role, a to lídra (stanovení vize a strategie), manažera (aplikace vize  

a strategie do praxe) a vykonavatele pedagogického procesu, poněvadž má také 

povinnou přímou vyučovací povinnost (učitel/ka s praxí ve školství).  

Ředitel MŠ v roli vykonavatele pedagogického procesu plní svou přímou práci 

s dětmi. V tomto směru se na něj vztahuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

a přímé pedagogicko-psychologické činností pedagogických pracovníků (srov. § 2 

odst. 1 - rozsah hodin přímé vyučovací činnosti je stanoven v příloze k tomuto nařízení). 

Povinnost přímé pedagogické práce u ředitele/ky MŠ se dle nařízení vlády pohybuje 

v rozsahu mezi 13h a 24h týdně dle velikosti MŠ. „Školský zákon v roce 2005 přidal 

ředitelkám mateřských škol nejednu povinnost navíc. Nařízení vlády však na rozsahu 

jejich přímé pedagogické činnosti nic nezměnilo. Navzdory připomínkám má nadále 

ředitelka i té největší mateřské školy minimální úvazek 13 hodin přímé pedagogické 
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činnosti týdně. Ředitel základní školy má sekretářku, ekonomku na celý úvazek. 

Pokud má jeho škola devět tříd, činí jeho úvazek přímé pedagogické činnosti 8 hodin 

týdně. Odhadovaly jsme, že pro nás by bylo ideální mít 10 hodin týdně a také 

možnost zaměstnávat člověka, který by ředitelce s administrativou pomohl.“6 Kromě 

přímé pedagogické práce potřebuje ředitelka MŠ zajistit: koncepci pedagogické 

práce, vedení pedagogů, podmínky pro vzdělávání, úklid a drobnou údržbu, péči 

o zahradu, stravování dětí, personalistiku, vedení lidí, ekonomiku, BOZP (bezpečnost 

práce) a PO (požární ochrana), tvorbu předpisů, výkazů, korespondenci, styk 

s veřejností, propagaci školy atd. 

Mateřské školy bojují s problémem nízkého počtu nepedagogických pracovníků, 

kteří jsou v dnešní době ještě velmi špatně ohodnoceni. Nízký počet 

nepedagogických pracovníků v MŠ a zaměstnávání těchto pracovníků většinou na 

částečné úvazky souvisí s dotačním přístupem ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), ale nejen s ním také z přerozdělování příspěvku od 

krajských úřadů, kde dochází k přepočítávání dětí a následné stanovování 

potřebných pedagogických i nepedagogických úvazků. Vzhledem k současnému 

postavení ředitele/ky v MŠ a jejího administrativního zatížení by bylo do budoucna 

několik možných cest ke změně: 

● výrazné snížení administrativní zátěže,  

● snížení přímé pedagogické činnosti,  

● možnost zaměstnávat na částečný úvazek administrativního pracovníka placeného 

ze státního rozpočtu. 

2.3.2 Ředitel MŠ jako manažer 

Vzhledem k tématu, kterému se věnuje tato bakalářská práce,  

se budeme hlavě zabývat pozicí ředitel MŠ jako manažera. Na základě Zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb. (dále také „ZP“), mají ředitelé/ky povinnost upravit své vnitřní 

předpisy v souladu se ZP. „Ředitelka mateřské školy vytváří organizační řád školy a 

organizační schéma školy. Organizační řád by měl být základní normou školy, která 

upravuje organizaci celého chodu školy, stanovuje funkce, povinnosti a 

zodpovědnost zaměstnanců, vnitřní normy  

a směrnice v souladu s obecně platnými právními předpisy. Součástí organizačního 

                                                           
6 ŠTEFLOVÁ, J. Mateřinky zavalené administrativou, Učitelské noviny, Ročník 108, 12/2005, s. 10 



15 
 

řádu je např.: provozní řád školní jídelny, směrnice pro oběh účetních dokladů, 

směrnice k doplňkové činnosti, organizace kontroly, a další podpůrné předpisy, 

vyplývající z organizace a podmínek školy, které by měly sloužit k tomu, aby chod 

školy probíhal bez problémů.“7 

Z hlediska managementu je ředitel/ka MŠ tím, kdo vede školu (firmu), lidi  

a tým/y. Důležitá je dobra organizace práce ředitelky, která by měla umět svoji 

činnost zorganizovat tak, aby byla co nejméně stresována. Funkce ředitelky MŠ je po 

organizační stránce velmi náročná, podmíněná osobnostními dispozicemi, odbornými 

znalostmi a praxí získanými zkušenostmi. Jedním z úkolů při vedení školy je také 

tvorba vnitřních řádů tedy i školního řádu. Vzhledem k tomu, že je školským zákonem 

uložena povinnost se školním řádem seznámit rodiče dětí (zákonné zástupce) je pro 

ředitele/ku důležité zvládnout také dovednosti spojené s prezentací a komunikací. 

Vzhledem k tomu, že školní řád je zásadním předpisem, který stanovuje vzájemné 

vztahy mezi dětmi, a také mezi jejich zákonnými zástupci (dále jen rodiči) a školou,  

je často důvodem vznikajícího konfliktu mezi školou a rodinou neplnění povinností 

z něj vyplývajících, na jedné nebo na druhé straně. Proto je v tomto ohledu zvládnutí 

efektivní komunikace pro ředitelku mateřské školy základní dovedností, která jí 

usnadňuje řešení těchto situací. Z hlediska dobrého managementu školy je tedy 

podoba školního řádu v mateřské škole zásadní, ovlivňující chod celé školy. 

MŠ je školskou institucí a zároveň komunitou předškolních dětí a dospělých lidí, 

proto má i ona nesmírně závažný vliv na své svěřence. „Pokud se rodiče rozhodnou, 

že dají své dítě do mateřské školy, je pro jeho zdravý vývoj žádoucí, aby obě 

komunity – rodina a mateřská škola – měly představu, co jedna od druhé požaduje, a 

jednaly v duchu partnerské spolupráce.“8 Což by se mělo odrazit také v podobě 

školního řádu, neboť rodiče mají velmi důležitou funkci při podpoře zájmů své 

mateřské školy. „Rodiče jsou také součástí kvality školního klimatu, zvláště tehdy, 

když se o práci ve školkách zajímají, dovedou ji uznat a jsou pro její pracovníky 

oporou. Tím i nepřímo, ale významně podporují motivaci svého dítěte vzdělávat se a 

být součástí lidské společnosti.“9  

                                                           
7 VÁŇOVÁ, H., Plán činnosti ředitelky mateřské školy (při budování a zahájení provozu nové školy), Praha: 
Bakalářská práce, 2010. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, s. 23 
8 HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Zdravá mateřská škola, Portál, Praha 1995, ISBN 80-7178-048-0, s. 92 
9 KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-1568-1, s 97 
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2.4 Mateřská škola 

„Mateřské školy mají v naší republice mnohaletou tradici jako doplněk k rodinné 

výchově.“10 Cíle předškolního vzdělávání upravuje školský zákon  

v § 33, který říká, že předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte 

předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 

rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a 

mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro 

pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání  

a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dle školského zákona má být předškolní vzdělávání organizováno 

převážně pro děti od 3 do 6 let. Mnoho MŠ se ale snaží vyjít vstříc rodičům  

a přijímají do MŠ děti před dosažením 3 roku věku dítěte. Stejně tak v dnešní době 

navštěvují MŠ často i děti starší, ty s odkladem školní docházky.  

Celková změna ve vzdělávací soustavě vedla i k žádoucímu uvolnění organizace, 

volby formy a prostředků výchovného působení. MŠ tak mohou nabízet výchovné 

programy vycházející ze skutečných potřeb dětí.  Souběžně vedle sebe existují MŠ 

s různými školními vzdělávacími programy. Když bylo od roku 1990 umožněno mít 

alternativní vzdělávací program, byly v Československu postupně zavedeny 

alternativní programy. Společným východiskem alternativních pedagogik byla kritika 

tradičního školství zejména v 19. století. Stále jsou v současné době využívány 

v předškolní pedagogice různé modelové programy, jako např.: waldorfská 

pedagogika, systém Marie Montessori, Daltonská pedagogika, Začít spolu 

a programy podporující zdraví. 

V současné době se taky dají MŠ dělit dle zřizovatele, ty nejčastější jsou veřejné 

MŠ, dále to jsou církevní MŠ a soukromé MŠ. Právní postavení škol  

a školských zařízení je dáno § 8 školského zákona. 

 

 

 

                                                           
10 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996 ISBN 80-90220-8-8, s 101-102, s 47 
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2.5 Školní řád a školní řád v mate řské škole 

Základním důvodem, proč školy vytváří vnitřní předpis s názvem školní řád je 

ustanovení školského zákona, který ukládá tuto povinnost v § 28 v odst. 1: 

g) školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: 

školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin.  

Školní řád v MŠ je zásadním interním předpisem ke stanovení vzájemných vztahů 

mezi dětmi a také mezi jejich zákonnými zástupci a školou.  

„Z perspektivy organizační kultury je školní řád materiálním artefaktem, případně 

formálními pravidly, ve kterých se zrcadlí organizační kultura školy. Tvůrci školních 

řádů do nich promítají základní předpoklady, hodnoty a postoje. … Jazyk a formulace 

školního řádu budou v souladu s „firemní řečí“.“11 Mělo by v něm být upraveno vše 

podstavné pro řádný chod školy, co není výslovně upraveno právními předpisy. 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných 

zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Termín školní řád 

označuje zpravidla celospolečenskou normu požadavků na provoz školy (především 

na chování žáků, učitelů a personálu), dále popisuje systém školy samé včetně učení, 

vnitřního provozu, chování účastníků vzdělávacího a výchovného procesu.12  

„Školní řady se odkazuji k širším společenským pravidlům chování. Jinými slovy, 

staví na předpokladu, že jedinec přichází do školního prostředí  

s dostatečnou sociokulturní výbavou. Výchozí úroveň vybavenosti jedinců je různá, v 

kontaktu s instituci je pak dále opravována a rozvíjena. Škola tedy může apelovat na 

žáka, aby se choval v souladu s pravidly slušného chování, hygieny a bezpečnosti 

platnými mimo školu, ale současně by měla počítat s rizikem, že žákovo chování se 

prakticky nesetká s jejími představami. Proto jsou některá pravidla dále 

zpřesňována.“13 Je to právě školní řád, který vydává ředitel školy, jež by měl být 

základním právním nástrojem pro stanovení konkrétních povinností dětem a 

zákonným zástupcům. Samotnými pedagogy je takto i školní řád vnímám, jako 

základní pravidla pro chování žáků, opora při argumentaci s rodiči, základní pravidla 

                                                           
11 NOVÁKOVÁ, M. Školní řád (Povinná vnitřní směrnice nebo také zrcadlo výchovně vzdělávací strategie školy a 
nástroj řízení?). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Závěrečná práce studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky. 2009, s. 50 
12 Srov. SOLFRONK, J. Školní řády a řízení. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2006. 
13 PINKASOVÁ, D. Školní řád jako prvek disciplinačního procesu, Praha: Diplomová práce, 2008. Univerzita 
Karlova v Praze. Sociologie fakulta. Katedra sociologie, s. 29-30 
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pro chod školy, forma pravidel, norem, nástroj komunikace, hranice pro spolupráci.14 

Jde tu samozřejmě především o elementární právní jistotu pedagogů a zejména 

ředitele školy, že v případě nějaké škody způsobené v důsledku porušení ustanovení 

školního řádu může škola použít postup přípustný podle platných právních předpisů. 

„Ustanovení o podrobnostech a pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 

pracovníky přímo vybízí k pečlivému nastavení takového znění školního řádu, které 

pomůže mj. chránit osobnost pedagoga jak před agresivními žáky, tak i např.: někdy 

nekritickými rodiči.“15 Jak vidíme ve zde uvedené citaci, v případě většiny výkladů a 

komentářů ke školnímu řádu se uvádí, že se jedná primárně o vytvoření normy pro 

chování žáků a studentů, kteří si jsou schopní tento řád sami přečíst a mají 

dostatečnou volní způsobilost k tomu, aby ho dodržovali. Toto pravidlo, ale nelze 

aplikovat na prostředí mateřské školy, kdy děti, které do ní dochází, tuto schopnost 

nemají. „Jeho struktura je určena školským zákonem § 30. Školní řád upravuje 

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných 

zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 

pracovníky.“16 

Školní řád by měl stanovovat jasná pravidla pro chování všech zúčastněných – 

dětí - žáků, jejich zákonných zástupců i pracovníků školy. Měl by stanovovat také 

základní pravidla související s chodem – provozem školy a zároveň by měl být 

v souladu s vizí a filosofií školy. 

Název tohoto předpisu je dán školským zákonem, podle kterého ředitel školy 

vydává školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád (§ 30 odst. 1 školského 

zákona). V praxi tedy mateřské, základní, střední a další školy vytvářejí jako součást 

povinné dokumentace „školní řád“. Na rozdíl od školních družin, školních klubů, 

jídelen atd., které vytvářejí „vnitřní řád“ školského zařízení. Pod těmito názvy 

vyžadují školní a vnitřní řády i kontrolní orgány, například česká školní inspekce (dále 

jen ČŠI). Předmětem každé inspekční návštěvy ČŠI je existence a obsah školního 

řádu.  

„V posledních letech se kontrola ČŠI zaměřuje na formální zpracování školního 

řádu, zda v něm jsou zapracovány všechny oblasti uvedené v § 30 školského 
                                                           
14 Srov. NOVÁKOVÁ, M. Školní řád (Povinná vnitřní směrnice nebo také zrcadlo výchovně vzdělávací strategie 
školy a nástroj řízení?). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Závěrečná práce studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky. 2009. 
15 VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem. Olomouc: ANAG, 2009 ISBN 978-80-7263-
530-6, str. 72 
16 POKORNÁ, B. a kol. Meritum Řízení školy. Praha: ASPI, a.s. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. ISBN 978-80-
7357-413-0, s 18 
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zákona.“17 Jde o dokument školy, který je stanoven jako zákonná povinnost, je mu 

proto věnována velká pozornost. U škol (základní, střední, vyšší odborné), které mají 

za povinnost mít školskou radu dle § 167 a § 168 školského zákona, je toto jeden 

z mála dokumentů, který školská rada schvaluje. Se školským řádem musí být 

prokazatelně seznámeni rodiče, zaměstnanci a musí být zveřejněn na přístupném 

místě ve škole.  

Nezbytné údaje o podobě a obsahu školního řádu nejen MŠ, upravuje § 30 odst. 1 

školského zákona, který zní: 

Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a 

vnitřní řád upravuje 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich 

zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti  

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 

b) provozu a vnitřního režimu školy nebo školského zařízení, 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů  

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení  

ze strany dětí, žáků a studentů. 

Školní řád dle § 30 odst. 2 školského zákona na vyšších stupních škol (než je MŠ) 

obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

a studentů. Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí  

a nezletilých žáků upravuje také v § 21 a § 22 školský zákon. Bezpečnost  

a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních upravuje § 29 školského zákona. 

Pokud škola nemá školní řád zpracován, porušuje tím zákon. Kontrolní orgán to 

hodnotí jako porušení povinností organizace. V praxi bývají školní řády z důvodu 

obavy z kontroly, zpracovávány většinou v takové podobě, aby obsáhly skutečně 

všechny oblasti stanovené zákonem a prováděcími předpisy. Se změnami zákonů a 

požadavků kontrolních orgánů se do školních řádů vkládají nové pasáže a školní řád, 

se tak stává formálním materiálem o mnoha stranách, se kterým se pracuje jen 

obtížně. Velkým probléme je to, že si ředitelé škol, často neuvědomují, že školní řád 

                                                           
17 MIKÁČ, J.; PUŠKINOVÁ, M. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 
2011. ISBN 978-80-7357-635-6, s 65 
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by měl být hlavně srozumitelný. Formální přístup, přebírání vzorů atd. vede k tomu, 

že školní řády nejsou upraveny vzhledem k místním podmínkám.  

Dle § 30 školského zákona odst. 3, školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě 

ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, děti  

a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. 

2.5.1 Funkce školního řádu 

Školní řád neupravují pouze pravidla pro chování dětí, žáků studentů, i když je 

někdy charakterizován jako zásady chování, pravidla chování nebo školní normy, 

nástroj ke stanovení povinností dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům.  

Školní řád má ale širší použití i funkci v rámci řízení školy. Podrobně jsou různé 

funkce popisovány i u Novákové v závěrečné práci studia pro vedoucí pedagogické 

pracovníky, Školní řád.18  Jednou z funkcí může být například ochrana bezpečnosti a 

zdraví, dětí a zaměstnanců školy, dále ochrana osobního a školního majetku. 

Klasickými funkcemi je samozřejmě míra pravidel pro chování dětí, snaha o slušné 

chování mezi zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Tuto funkci je možné rozšířit 

na vytvoření podkladu pro spolupracující chování všech zúčastněných. Z hlediska 

ředitele/ky školy je školní řád z velké části norma pro řešení konfliktu, problému mezi 

zákonnými zástupci a školou. Neposlední funkcí je informační funkce, informace 

o provozu a režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Srov. NOVÁKOVÁ, M. Školní řád (Povinná vnitřní směrnice nebo také zrcadlo výchovně vzdělávací strategie 
školy a nástroj řízení?), Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Závěrečná práce studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky. 2009. 
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2.5.2 Členění školního řádu  

Ve většině literatury se uvádí, že by školní řád (stejně jako další vnitřní předpisy) 

měl mít jasnou strukturu, měl být jasný a srozumitelný, pokud možno neměl by být 

neúměrně dlouhý. V prvé řadě je třeba dodržovat školský zákon, který určuje určité 

části povinného obsahu školního řádu. Zde lze říct, že je dobré jako základ struktury 

vzít toto zákonné nařízení a úplně jednoduše rozdělit školní řád na tyto 4 části: práva 

a povinnosti, provoz a vnitřní režim školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 

pravidla pro zacházení s majetkem školy. V literatuře se uvádí také členění jen na 3 

části. Dle Blanky Pokorné a kol. je doporučeno pro přehlednost a bezchybnost 

rozdělit školní řád na tyto 3 části, aby byl řád srozumitelný a zapamatovatelný: 

► 1. Práva a povinnosti žáků 

► 2. Provoz a vnitřní režim školy 

► 3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví19. 

Toto dělení na 3 části uvádí ve své práci např. také Nováková v závěrečné práci 

studia pro vedoucí pedagogické pracovníky, Školní řád.  

Tyto základní části by jistě měly mít ještě další členění.  

Jedno z nich je např. doporučováno v Rukověti ředitelky mateřské školy.20 Dle ní 

by měl školní řád mateřské školy obsahovat: 

► přijímací řízení (zápis), 

► platby – úplata za předškolní vzdělávání a za školní stravování,  

► provoz mateřské školy – provozní dobu, omlouvání, evidence dětí, předávání 

dětí, za co učitelky odpovídají, práva a povinnosti rodičů a dětí.  

K doporučovanému obsahu bych doplnila povinnosti a práva rodičů a dětí, zacházení 

s majetkem. 

I závěrečná práce Trpišové se zabývá školním řádem jako právní normou, 

zaměřuje se na jeho obsah a všímá si podrobně stanovených pravidel  

pro chování žáků a studentů ve školách. Přináší náměty na tvorbu jednotlivých bodů 

ve školních řádech.21 

                                                           
19 Srov. POKORNÁ, B. a kol. Meritum. Řízení školy. Praha: ASPI, a.s. Wolters Kluwer, 2009. ISBN: 978-80-7357-
413-0, s 229 
20 Srov. ŠTOČEK, M. Rukověť ředitelky mateřské školy, školní rok 2009/2010. Nový Bydžov: aTre, v.o.s., 2009 
21 Srov. TRPIŠOVÁ, M. Školní řád jako právní norma chodu školy. Závěrečná práce studia ESF – ÚSPĚŠNÝ 
ŘEDITEL. Univerzita Karlova v Praze. 2008. 
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2.5.3 Chyby ve školních řádech 

Kolmanová se ve své závěrečné práci zabývá školními řády z právního hlediska, 

upozorňuje také na celou řadu problému, které mohou vzniknout  

při tvorbě tohoto vnitřního předpisu z hlediska formálního - např. že, požadavky ve 

školních řádech jsou nevymahatelné a obtížně prokazatelné, v řádech chybí odkazy 

na související právní předpisy. Dále porovnává pedagogické a právní hledisko 

v rámci formulací ve školních řádech, z hlediska pedagogického může být formulace 

správná a oprávněná, ale z hlediska právního tomu tak být nemusí.22 

Krčálová se také krom jiného ve své závěrečné práci zabývá souladem školních 

řádů s právními předpisy z pohledu úplnosti a věcné správnosti.  

Ve své práci zjišťuje v roce 2008, že se ve 2/3 školních řádů vyskytují formální chyby, 

kdy řády nebyly v souladu s právními předpisy.23 

V odborné literatuře se uvádí, že nejčastější chyby jsou formální, což tyto dvě 

závěrečné práce potvrzují. Jako příklad běžné formální chyby lze například uvést, že 

ve školním řádu MŠ je např. místo pojmu dítě užíván pojem žák nebo student. 

Běžnou chybou také bývá, že nejsou zapracovávány průběžně změny vyšších 

předpisů apod.  

Nejčastější nedostatky školních řádů dle Zuzany Bečvářové:  

► Je třeba uvést i kriteria přijímacího řízení dle § 34 a § 179 školského zákona.  

► Obsahová neúplnost nebo nízká obsažnost se týká především uvedením 

podrobností k výkonu práv dětí a jejích zákonných zástupců  

a dále vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí a pedagogických 

pracovníků.24  

► Často chybí poslední povinný údaj o podmínkách zacházení s majetkem 

školy ze strany dětí. Zde je třeba uvést jen několik málo vět, jak se MŠ s tímto 

vypořádává.25 

Nejčastější chyby ve zpracování školního řádu dle Jana Mikáče a Moniky Puškinové: 

► text není v souladu se současnou právní úpravou, 

► není použita současná správná terminologie, 

                                                           
22 Srov. KOLMANOVÁ, J. Porovnání školních řádů z právního hlediska. Závěrečná studia vedoucího pracovníka 
ve školství. Univerzita Karlova v Praze. 2005. 
23 Srov. KRČÁLOVÁ, L. Směrnice školy z pohledu úplnosti a věcné správnosti. Závěrečná studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky. Univerzita Karlova v Praze. 2008. 
24 Srov. BEČVÁŘOVÁ, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. PRAHA: Portál, 2010, ISBN 978-
80-7367-221-8, s 58 
25 Srov. BEČVÁŘOVÁ, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. PRAHA: Portál, 2010, ISBN 978-
80-7367-221-8, s 59 
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► řád neupravuje všechny oblasti uvedené v § 30 školského zákona, 

► se školním řádem nejsou prokazatelným způsobem seznámeni žáci, 

pedagogové, zákonní zástupci, 

► text není upravován v závislosti na změnách předpisů, 

► v organizaci existuje několik verzí řádu, není zřejmé, která verze je platná, 

► jde o převzatý text z jiné školy, neupravený na místní podmínky.26 

Ve školním řádu není nutné citovat veškeré právní předpisy, ze kterých školní řád 

vychází. Většinu právních norem lze pouze vyjmenovat nebo na ně odkázat. Někdy 

je však vhodné nebo dokonce nezbytné formulovat požadavky školního řádu přesně 

podle zákonných předpisů, jelikož zákonné předpisy nemusí být účastníkům školního 

života známé. Zatím co zákonné požadavky na školní řád musí být beze zbytku 

splněny, o provozních záležitostech lze rozhodovat volněji. 27 

2.5.4 Školní řád v praxi MŠ 

Školní řád v MŠ stejně jako v jiných školách by měl být základním nástrojem pro 

stanovení konkrétních povinností dětem a zákonným zástupcům. Vzhledem k věku 

dětí, je většina dětských přestupků postižitelná skrze zodpovědnost rodičů za 

výchovu jejich dětí. Pokud rodič neporušuje školní řád svým jednáním, nelze vyloučit 

s předškolního vzdělávání dítě, které tento školní řád samo porušuje, neboť je to ze 

současného pohledu rodič, který by měl sjednat nápravu společně např.: s 

pedagogy, nebo s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo s jiným 

odborným zařízením. Komplikovaná situace pro ředitele/ku MŠ nastane, pokud ale 

rodič není ochoten na řešení výchovného problému spolupracovat. Zvláště při dnešní 

naplněnosti tříd MŠ je někdy těžké učinit rozhodnutí, co si s takovým dítětem počít, 

jak dítěti pomoci a jak dále postupovat v jednání s rodiči dítěte.  

Školní řád MŠ se tak stává z části formálním dokumentem, který má stanovit 

zejména provoz a vnitřní režim školy, s kterým jsou rodiče dětí prokazatelně 

seznámeni. Mluvím o formální stránce hlavně proto, že rodiče si většinou v dnešní 

době MŠ předem vybírají, např. pomocí informaci, které lze najít na webech 

                                                           
26 Srov. MIKÁČ, J., PUŠKINOVÁ, M. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a.s. 2011. ISBN 978-80-7357-635-6, s 66 
27 Srov. NOVÁKOVÁ, M. Školní řád (Povinná vnitřní směrnice nebo také zrcadlo výchovně vzdělávací strategie 
školy a nástroj řízení?), Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Závěrečná práce studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky. 2009. 
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jednotlivých MŠ, jsou tak seznámeni s informacemi o vnitřním režimu a provozu již 

před přijetím dítěte do MŠ.  

Školní řád dále obsahuje úpravu podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. „Školy mají povinnost zajistit informovanost dětí, žáků a 

studentů vedoucí k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při všech činnostech 

organizovaných školou a uvádět tato konkrétní opatření ve školním řádu.“28 I zde se 

jedná o z větší části formální opatření vyplývající z předpisů BOZP apod.  

O praktické stránce školního řádu můžeme mluvit v částech, které upravují práva 

a povinnostmi dětí a rodičů, kde jedním bodem jsou i podmínky zacházení 

s majetkem školy ze strany dětí. Přesto jsem přesvědčena, že i v této části se jedná 

o systém „hodnot“, který je skoro ve všech MŠ obdobný. Na základě této části 

školního řádu je možné řešit konfliktní jednání, jak ze strany dětí, tak ze strany 

rodičů. Povinností rodičů bývá například dítě včas omlouvat, vyzvedat nebo včas 

platit školné, stravné apod. Tyto povinnosti bývají některými rodiči často porušovány, 

aniž by došlo k jakémukoli „postihu“. Argumentem rodičů bývá apel na vstřícnost, 

vlastní zapomnětlivost apod., poněvadž si myslí, že porušení pravidel vyřeší 

opakovanou omluvou. 

2.5.5 Školní řád jako pravidlo vztahu mezi rodi či a MŠ  

Kdy mohou v tomto ohledu vzniknout potíže? Pokud zákonný zástupce dítě 

vyzvedává z mateřské školy po provozní době, která je stanovena ve školním řádu. 

Zákonní zástupci z tohoto důvodu požadují prodloužení pracovní doby, odmítají 

podepsat záznam o pozdním příchodu do MŠ apod. Obtíže vznikají také, když jde 

o tzv. problémové dítě, jehož vývoji a chování není zrovna lehké porozumět, a to 

zpravidla jak ze strany rodičů, tak učitelek. Stejně tak potíže způsobují problémoví 

rodiče, jejichž postoje se pohybují v krajnostech. V neposlední řadě může také dojít 

k situaci, kdy jde o problémovou osobnost na straně personálu, ať už pedagogického 

nebo nepedagogického. Jejich postoje a projevy se stejně jako projevy rodičů mohou 

dostat za hranice běžné únosnosti. 

Pokud dochází závažným způsobem k narušování provozu mateřské školy  

a je to prokazatelné, lze postupovat podle § 35 školského zákona, kde se uvádí, že 
                                                           
28 POKORNÁ, B. a kol. Meritum. Řízení školy. Praha: ASPI, a.s. Wolters Kluwer, 2009. ISBN: 978-80-7357-413-0, 
s 232 
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ředitel 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 (§ 123) nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

Rodiče mají právo být považování za partnera, „zákazníka“ školy. Nalezení kvalitní 

školy je rodiči považováno za jednu ze základních podmínek dobrého životního 

startu jejich dítěte. Především rodiče mají zájem a odpovědnost  

za vývoj svých dětí. Na druhou stranu je pravda, že řada rodičů velmi ráda tuto svou 

odpovědnost přenechává škole a pak přenáší hlavní odpovědnost  

za výchovu a výsledky ve vzdělávání dítěte právě na školu. Rodiče si často 

neuvědomují, že to jsou především oni, kdo ovlivňuje základní vztah a postoj svých 

dětí ke škole. „Zdrojem častých konfliktů je situace, kdy postoj rodičů k poslání, cílům 

nebo práci školy je negativní. …. Rozdíly v postoji rodiny a školy na výchovu a 

vzdělávání mohou častěji vyplývat buď ze špatné komunikace mezi školou a rodiči, 

nedostatku informací, nebo z chyb v práci školy. …. Do určité míry je paradoxem 

skutečnost, že úspěšnost vzdělávací práce závisí v tak velké míře na podpoře či 

odporu ze strany rodičů, z nichž někteří se ve škole nikdy neukáží a o prostředí, ve 

kterém jejich dítě vzdělává, projevuje malý, popřípadě pouze formální zájem.“29 

Škola by se měla snažit o správnou komunikaci s rodiči a poskytování informací 

rodičům. „Tím, že dítě z rodiny vychází do mateřské školy, rodina se vůči mateřské 

škole otevírá. … Už sám fakt, že musí s představiteli mateřské školy komunikovat, 

uvádí rodiče do nové společenské situace.“30 

 

 

                                                           
29 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996 ISBN 80-90220-8-8, s 101-102 
30 BURIANOVÁ, J.; JAKOUBKOVÁ, V.; NÁDVORNÍKOVÁ, H. Řízení mateřské školy. Praha: Nakladatelství Dr. 
Josefa Raabe, s.r.o., 2005. ISBN 80-86307-19-0, s D 1.1 6 
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2.5.5.1 Pozdní vyzvedávání 

Žádný předpis neupravuje způsob doložení skutečnosti pozdního příchodu 

zákonného zástupce do MŠ. Není tedy nezbytně nutné např.: podpisu rodiče k tomu, 

aby mohl ředitel školy vyvodit z případného porušování režimu školy, který je 

stanoven ve školním řádu, nějaký postih. Je možné povinnost potvrzení záznamu 

o pozdním příchodu stanovit ve školním řádu, který v souladu s ustanovením § 30 

školského zákona může ukládat povinnosti zákonným zástupcům dětí, pokud tyto 

povinnosti neodporují zákonu. Ale i pokud není záznam o pozdním příchodu potvrzen 

zákonným zástupcem, nic nebrání řediteli mateřské školy postupovat podle 

ustanovení § 35 odst. 1 písmeno b) školského zákona. Podle tohoto ustanovení lze 

po upozornění při opakovaném narušování provozu rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání. V případě škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí je 

však potřeba toto rozhodnutí udělat v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) 

a § 183 odst. 1 školského zákona, neboť se jedná o rozhodnutí ředitele mateřské 

školy, které je rozhodnutím ve správním řízení. Průběh a podmínky tohoto řízení 

samozřejmě musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. „Ředitel 

tedy musí nejprve rodiče písemně upozornit na fakt, že závažným způsobem 

opakovaně narušují provoz MŠ a že v případě opakování může rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání.“31 Pro úspěch budoucího správního řízení lze 

např.: doporučit takový postup, kdy případy narušení provozu ředitel/ka oznámí 

neodkladně zřizovateli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 VALENTA, J. Poradna. Řízení školy, Odborný měsíčník pro ředitele škol, ročník IV 11/2007 ASPI, a.s., s. 18 
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2.5.5.2 Problémové dít ě 

Samo problémové dítě většinou nebývá největším problémem. Pokud jsou rodiče 

ochotní ke spolupráci, dají se tyto výchovné projevy s pomocí vzájemní interakce 

zvládnout, aniž by takové dítě významně narušilo běh mateřské školy. Skutečný 

problém vzniká až ve chvíli, kdy rodiče nejsou ochotni na problému spolupracovat. 

Z počátku se problémovým dítětem mohou zdát i děti se syndromem lehkých 

mozkových dysfunkcí (ADHD), které se nápadně projevují v mateřské škole svým 

neklidem, nesoustředěností, impulsivními reakcemi. Problémem se také mohou 

stávat děti konstitučně úzkostné, nejisté, bázlivé – závislé na matce. Nejčastějším 

problémem se ale stávají děti s poruchami autistického spektra, mentálními 

poruchami a poruchami chování. Děti s poruchami autistického spektra  

a s mentálními poruchami se dají při spolupracujících rodičích s pomocí PPP 

(pedagogicko-psychologické poradny) celkem dobře podchytit nebo v případě 

nutnosti přeřadit do specializovaných MŠ. U poruch chování bývá problém složitější, 

protože vyžaduje od rodičů větší míru spolupráce a problémy se většinou týkají právě 

výchovného vlivu rodiny. „Vůbec však nejsou vzácné případy, kdy rodiče si nejsou 

nápadnosti v chování nebo i mentální výkonnosti svého dítěte vědomi  

a teprve paní učitelka ve školce je na to upozorní.“32 Může se například jednat o děti 

s nerovnoměrnostmi ve funkci jedné a druhé mozkové hemisféry, které se většinou 

po vstupu do základní školy (dále jen ZŠ) označují jako specifické poruchy učení. 

Stejně tak může v dnešní době učitelka v mateřské škole zachytit v chování dítěte 

projevy pohlavního zneužívání nebo na jeho těle projevy nepřiměřeného trestání – 

týrání. V takových to případech je třeba jednat taktně a opatrně. S jakými projevy 

problémového chování se podle zkušenosti Zdeny Michalové můžeme setkat u 

předškolního dítěte? „Odmítání předložené práce, potyčky s ostatními dětmi, 

odcházení ze třídy (z budovy MŠ) bez dovolení, nerespektování učitelky či doma 

rodičů, agresivita slovní nebo fyzická vůči dětem, někdy i dospělým, autoagrese, 

ničení věcí, lež, krádež.“33 Často je velmi dlouhý a komplikovaný proces řešit tyto 

problémy i s dobře spolupracujícími rodiči, kdy „dítě se musí způsobem přiměřeným 

                                                           
32 BURIANOVÁ, J.; JAKOUBKOVÁ, V.; NÁDVORNÍKOVÁ, H. Řízení mateřské školy. Praha: Nakladatelství Dr. 
Josefa Raabe, s.r.o., 2005. ISBN 80-86307-19-0, str. D 1.1. 11 
33 TĚHALOVÁ, M. Agrese vůči pedagogům narůstá. A to i ve školce, Informatorium, 3/2012, s 12 



28 
 

jeho věku podílet na odstranění problému, který způsobilo,“ vysvětluje Michalová, 

která působí jako vedoucí SPC.“34  

Problémové dítě, ale někdy může být problémem samo osobě, jeho chování může 

být natolik nebezpečné pro něj samotné nebo pro jeho okolí, že je otázkou, zda by 

mělo takovéto dítě dále docházet do běžného předškolního kolektivu. „Ve výroční 

zprávě ČŠI se dočteme, že už v mateřských školách se řeší problémy s rizikovým 

chováním dětí. Napadání učitelek, poškozování vybavení nebo krádeže, to trápí 

některé školky.“35 Učitelky v MŠ jsou často samy s velkou skupinou dětí (i přes 24 

dětí), pokud je v takové skupině jedno s výraznými poruchami chování, může se stát, 

že učitelka musí vydat tolik energie a práce na „uhlídání“ tohoto dítěte, že již nemá 

čas věnovat se ostatním dětem a díky tomu nemůže tedy řádně vykonávat svou 

práci.  

Skoro neřešitelným problémem se stává dítě, jehož rodiče odmítají s MŠ 

spolupracovat. Běžné zákazy a tresty u těchto dětí nezabírají a přesto, že dítě svým 

chováním porušuje školní řád, tak zákon nedává ředitelů/kám možnost takovémuto 

dítěti ukončit docházku do MŠ, pokud rodiče všechny své další povinnosti plní. 

„Problémové, rizikové chování předškoláků je komplexní problém, který – jak je 

zřejmé – nemá jednoduché řešení.“36 Z formálního právního hlediska se do 

budoucna nabízí 3 možné komplexní řešení: 

● snížení počtu dětí na třídě v MŠ,  

● zvýšení počtu pedagogů v MŠ,  

● dát řediteli/ce MŠ pravomoc, aby mohl ukončit docházku dítěte do MŠ, například 

pokud rodiče opakovaně odmítají s dítětem navštívit PPP (pedagogicko-

psychologickou poradnu) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) a předat MŠ 

potřebné podklady pro další práci s dítětem. 

Jak upozorňuje v článku v Učitelských novinách 26/2007 pan Lubomír Paleček, 

tak současná legislativa také neumožňuje ředitelce MŠ přijmout dítě na dobu určitou. 

Jak je v článku konstatováno, hlavně by tuto změnu uvítali zřizovatelé, např.: 

z důvodu lepší organizace prázdninového provozu MŠ apod.37  

 

                                                           
34 TĚHALOVÁ, M. Agrese vůči pedagogům narůstá. A to i ve školce, Informatorium, 3/2012, s 12 
35 TĚHALOVÁ, M. Agrese vůči pedagogům narůstá. A to i ve školce, Informatorium, 3/2012, s 12 
36 TĚHALOVÁ, M. Agrese vůči pedagogům narůstá. A to i ve školce, Informatorium, 3/2012, s 12 
37 ŠTEFLOVÁ, J. Když chybějí místa v mateřských školách. Učitelské noviny, Ročník 110, 26/2007. 
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2.5.5.3 Problémoví rodi če 

Je třeba mít na paměti, že se vyskytují i takoví rodiče, kteří jakékoli výhrady nebo 

připomínky cizího člověka, byť sebelépe míněné vnímají jako útok  

a podle toho také jednají. Nemusí se jednat, ale vždy jen o tento problém. 

Problémovými rodiči pro pobyt dítěte v MŠ mohou být i rodiče: 

● Rozmazlující, kteří jsou nadšeni dítětem, ve všem se mu přizpůsobují  

i v jeho rozmarech a přáních, odstraňují mu z cesty všechny překážky. 

● Rodiče úzkostní a příliš ochranářští, kteří lpí nezdravě ze strachu, aby se mu 

něco nestalo. Děti si pak často hledí vynahradit domácí omezování zvýšenou 

aktivitou mimo „dohled a dosah rodičů“. Tyto děti se mohou však omezováním 

přizpůsobit a mohou se tak stát snadno ve vyšším věku obětí šikany.  

● Stejně problémové může být jednání rodičů s výchovou zaměřenou  

na dokonalý výkon – perfekcionisti a také rodiče s výchovou protekční, kteří 

zařizují všechno tak, aby se jejich dítě dostalo před ty ostatní.  

Všechny tyto projevy se dají shrnout do jediného problému, rodiče si nechtějí 

připustit, že jejich výchova je jednostranná a pro dítě demotivující. Odmítají tedy 

s ostatními výchovnými institucemi spolupracovat, děti často mění školu nebo rodiče 

před dětmi snižují autoritu vychovatelů a učitelů. 

2.5.5.4 Problémoví zam ěstnanci 

I mezi učitelkami v MŠ a dalšími pracovníky se mohou objevovat povahové 

krajnosti, které nemusí být tak výrazné, když se nesetkají s podobnými krajnosti na 

straně rodičů. Je třeba (na straně zaměstnanců) naučit se těmto situacím 

předcházet. Uvědomit si, kde my samy/i máme tendenci překračovat zdravé meze 

nebo kde se nám nedostává dost vcítění do situace druhého.  

Na prvním místě je třeba si zapamatovat, že slušnost je nejlepší obranou. 

V komunikaci s rodiči je třeba zachovávat respekt, nenechat se vyvést z míry. Je 

třeba také v rodičích nevzbuzovat pocit zahanbení nebo méněcennosti, že my jsme 

odborníci a oni tomu nerozumí. Pocity zahanbení vyvolávají obranné mechanismy. 

Základní podmínkou je vytvořit atmosféru vstřícnosti a ochoty k dorozumění. 
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2.6 Hypotézy 

 

1. Zřizovatelé nepodporují zřizované MŠ při tvorbě školních řádů. 

 

2. Tvorba školního řádu je pro ředitele/ky MŠ formální povinnost, bez možnosti 

praktického využití v jejich práci.  

 

3. Školní řád nemusí být v různých MŠ odlišný, pro všechny MŠ lze použít jednotný 

vzor, bez ohledu na zřizovatele, velikost MŠ atd. 

 

4. Školní řády v mateřských školách nejsou v souladu s ustanovením školského 

zákona. 

 

5. Školní řád je v praxi MŠ formální dokument, který není řediteli/kami MŠ  

v praxi používán. 

 

6. Školní řád nemá oporu v zákoně, když je třeba řešit problematiku „problémového 

dítěte“ (např.: poruchy chování dítěte; nediagnostikovaný hendikep dítěte u 

nespolupracujících rodičů; dítě, které svým chováním ohrožuje sebe nebo své okolí), 

v těchto případech dokonce nelze ani v mezích zákona aplikovat vyloučení dítěte 

z docházky do MŠ. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cil výzkumu 

 

Cílem výzkumu je srovnání školních řádů pomocí analýzy a porovnání jednotlivých 

náhodně vybraných školních řádů mateřských škol z hlediska jejich struktury, 

obsahu, srozumitelnosti a jednoduchosti se zaměřením na jejich soulad se 

školským zákonem . Dále je cílem výzkumu zjistit pomocí dotazníkového šetření 

způsob vzniku školních řádů v MŠ a použití školních řádů v praxi MŠ . Ve výzkumu 

jsou předloženy výsledky dotazníkového šetření určeného respondentům pracujícím 

ve funkci ředitelky mateřské školy, výsledky analýzy a porovnání náhodně vybraných 

školních řádů a výsledky plynoucí z rozhovorů s ředitelkami mateřských škol na 

témata: problémové dítě nespolupracujících rodičů a vyloučení dítěte z docházky do 

mateřské školy.  

 

3.2 Použité metody výzkumu 

3.2.1 Dotazník 

Dotazník je způsob písemného (elektronického) kladení otázek a získávání 

písemných (elektronický) odpovědí na ně. Je nejužívanější metodou  

pro zjišťování údajů. Základní dělení otázek v dotazníku je podle stupně otevřenosti. 

Rozlišují se 3 typy otázek: uzavřené, polootevřené a otevřené. Dotazník je určen 

především pro hromadné získávání odpovědí, proto je metoda ekonomická, 

nevyžaduje velkou časovou náročnost. Dotazník by neměl být příliš dlouhý, počet a 

charakter otázek by měl být takový, abychom získali všechny potřebné údaje.    

K získání požadovaných informací jsem zvolila metodu dotazníku, poněvadž 

pomocí ní lze snadno oslovit větší množství lidí najednou a zajistit zachování 

důvěrnosti informací. 
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3.2.2 Analýza a porovnání školních řádů 

Vzhledem k tématu mé práce jsem jako další z prostředků výzkumu zvolila analýzu a 

porovnání školních řádu MŠ. Analýza je rozbor předmětů/-u zkoumání, při kterém se 

hledají  společné nebo rozdílné vlastnosti, případně vzájemné souvislosti. 

3.2.3 Rozhovor 

Rozhovor může být strukturovaný nebo nestrukturovaný. Může být se svolením 

respondenta zaznamenáván pro pozdější analýzu. „Řízený rozhovor je v podstatě 

čtený dotazník. Jeho výhodou je možnost snadnějšího srovnání na základě jednotné 

formulace a pořadí otázek. Je považován za vhodnou doplňující výzkumnou techniku 

např. při zkoumání většího množství informací. Odpovědi zaznamenává tazatel.“38 

„Volný rozhovor  představuje volnou rozpravu na dané téma. Umožňuje lepší 

navázání kontaktu. Je více neformální. Může posloužit pro doplnění informací. O 

tomto rozhovoru si odborník pořizuje záznam.“39 Rozhovor umožňuje respondentovi 

volně vyjadřovat své názory a pocity k předmětu výzkumu, umožňuje detailněji 

přiblížit, jak lidé chápou určitý problém.  

Rozhovor může být veden s expertem specifické oblasti, který na základě svých 

zkušeností dokáže odborně zodpovědět otázky, které zadavatel výzkumu má. Experti 

dokážou odhalit souvislosti, které žádný jiný výzkum mnohdy nezjistí, dát 

doporučení, která jsou založená na jejich zkušenostech. 

„Neformální rozhovor  je bez záznamu. Specifikou je skrytý rozhovor , kdy 

dotazovaní neznají účel a cíl rozhovoru.“40 

I tuto metodu výzkumu jsem použila ve své práci. 

3.3 Skladba a administrace dotazníku 

Na základě stanoveného cíle výzkumu jsem sestavila dotazník s otázkami, kde je 

hodnocen vznik, podoba a využití školních řádů v MŠ. Dotazník byl rozeslán pomocí 

e-mailu. Text e-mailu obsahoval způsob administrace dotazníku, seznámení 

s účelem i následným využitím dotazníku.  

Dotazník č. 1 obsahuje 10 otázek. Otázky jsou uzavřené a polootevřené.  

                                                           
38 http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/techniky-soc-vyzkumu-2 
39 http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/techniky-soc-vyzkumu-2 
40 http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/techniky-soc-vyzkumu-2 
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Dotazník č. 2 obsahuje i otázky otevřené, ve které může respondent volně vyjádřit 

své zkušenosti ve zmíněných oblastech.  

Úplné znění dotazníků je předloženo v příloze č. 1. 

Dotazník č. 2 jsem použila jen jako podpůrnou sondáž k použití školního řádu 

v praxi, hlavně ve spojení s možností vyloučení dítěte z docházky. 

Administrace dotazníku proběhla v prosinci 2011 a v dubnu 2012 prostřednictvím 

elektronické pošty. Ředitele jsem oslovila stručnou žádostí o vyplnění dotazníku, 

který byl přílohou zprávy. 

3.3.1 Výběr zkoumaných osob a zp ůsob vypl ňování 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkum týkající se práce všech ředitelek/lů 

mateřských škol, neboť školní řád je povinná dokumentace vyplývající  

ze zákona, směřovala jsem dotazník ředitelkám/ředitelům mateřských škol pomocí 

náhodného výb ěru . Mojí snahou bylo získat odpovědi  

od ředitelů/ek různých zřizovatelů, myslím tím nejenom od ředitelů/ek škol 

zřizovaných obcemi městy a kraji, kterých je nejvíce, ale také od ředitelů/ek, jejichž 

MŠ zřizuje církev nebo soukromý zřizovatel. Zdrojem kontaktů byl internetový 

vyhledávač seznam, kde jsem vyhledala pouze mateřské školy v Praze a 

Středočeském kraji, a také jsem použila adresář umístěný na Virtuální manažerské 

univerzitě. Školy jsme si rozdělila dle zřizovatelů a vzorek jsme pak vybrala dle 

náhodného výběru z 3 skupin zřizovatelů, viz výše. Vzorek jsem vybrala tak, aby 

každý zřizovatel byl zastoupen, alespoň 6 školami. 

Respondenti měli možnost vybírat z odpovědí označených malými písmeny a také 

měli u většiny otázek možnost dalšího upřesnění. U některých otázek bylo možné 

vybrat více odpovědí najednou.  

3.3.2 Návratnost 

Celkem jsem rozeslala 80 e-mailů s dotazníkem č. 1. Předpokládala jsem ztrátu 

platnosti některých adres, stejně tak jako, že jejich majitelé již nemusí vykonávat 

funkci ředitele/ky školy. Tento číselný údaj jsem vnímala jako orientační. Z toho se 

některé e-maily vrátily jako nedoručitelné. Další 3 ředitelky soukromých MŠ mi 

zaslaly v mailu odpověď, že školní řád nemají. Jedna osoba mi zaslala odpověď, že 

nevykonává práci ředitelky MŠ.  
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Na základě toho odhaduji, že doručených e-mailů bylo 67. Z toho se mi vrátilo 34 

řádně vyplněných dotazníků, což je cca 50% úspěšnost, při návratnosti dotazníků.  

U dotazníku číslo 2 jsem rozeslal pouze 30 e-mailů. Z části se e-mailové adresy 

překrývaly s těmi, kam jsem posílala dotazník č. 1. Z toho se mi vrátilo  

8 vyplněných dotazníků, což cca. 27% úspěšnost, při návratnosti dotazníků. Jak už 

jsem uvedla výše, jednalo se o podklad pro zpřesnění otázek kolem použití školního 

řádu v praxi. Dotazník č. 1 se touto problematikou zabýval v otázkách 9 a 10. Proto 

jsem již dále dotazníky č. 2 nerozesílala a ty, co jsem dostala zpět, zde používám 

spíše jako jakousi sondu. 

3.3.3 Zpracováni výsledk ů dotazník ů č. 1 

Výsledky všech dotazníků jsem zpracovala do přehledu, z nějž jsem pak 

vycházela při vyhodnocování jednotlivých témat / otázek. Vyhodnocení  

v procentech – relativní četnost, není-li uvedeno jinak, vychází ze základu 34, tj. 

celkového počtu respondentů, kteří dotazníky č. 1 odevzdali v termínu.  

1% z 34 = 2,94. Uvedené výsledky v procentech jsou matematicky zaokrouhleny na 

celá čísla.  

Na základě dotazníků jsem se pokusila o analýzu způsobu vytváření školních řádů 

v MŠ, vzhledem k různým zřizovatelům, finanční náročnosti vytváření vnitřních řádů, 

použitelnosti a způsobu aplikace školního řádu v rámci praxe v MŠ, o zjištění 

skutečného stavu, a zda je tento stav žádoucí; o zjištění míry použití současné 

normy, jak často, v jakých situacích apod. 

3 soukromé MŠ mi odpověděly, že školní řád vůbec nepoužívají, na základě jejich 

odpovědi jsem usoudila, že se jedná o mateřské školy, které nejsou  

ve školském rejstříku. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o hrubé porušení 

školského zákona. Na základě těchto odpovědí jsem se také zamyslela nad 

nelehkou situací rodičů, kteří nyní mají problém umístit své dítě do MŠ, neboť i 

soukromá zařízení, které není možné zařadit dle školského zákona mezi předškolní 

zařízení, používají název mateřská škola, nebo lidově školka nebo školička.   

 



3.3.4 Interpretace získaných dat z dotazníkové

Celkem jsem hodnotila 

zřizovatelů.  

První otázkou  jsem zjišť

Z 34 dotazníků je 22 dotazník

7 dotazníků z MŠ zřizovaných církvemi a
 

 

Obr. č. 1 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících po

průzkumu odpověděli. 
 

Druhá otázka  souvisela se z

při tvorbě vnitřních řádů. Z

případech ano, jen v 1 př

odpověď ve 2 případech ano a v 20 

soukromým zřizovatelem byly 2 odpov

jednoznačně vyplývá, že církevní z

ve většině případů snaží podporovat jimi z

„měst, obci a krajů“, kde se MŠ v

Z celkového vzorku bez ohledu na z
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Interpretace získaných dat z dotazníkové ho šet řeni č. 1 

 34 dotazníků z mateřských škol různých typ

jsem zjišťovala, kdo MŠ zřizuje.  

 je 22 dotazníků z MŠ zřizovaných městy, obcemi a kraji, 

izovaných církvemi a 5 dotazníků je ze soukrom

analyzovaných dotaznících počet ředitelů/ek MŠ vzhledem ke z

souvisela se zřizovatelem, zda zřizovatel podporuje MŠ 

ů. Z toho v případě církevních zřizovatelů byla odpov

1 případě ne. V případě zřizovatelů měst, obc

ípadech ano a v 20 případech byla odpověď

izovatelem byly 2 odpovědi ne a 3 odpovědi ano. Z

 vyplývá, že církevní zřizovatelé a soukromí z

 snaží podporovat jimi zřizované MŠ v této oblasti na rozdí

“, kde se MŠ v této oblasti na podporu spolehnout nemohou. 

rku bez ohledu na zřizovatele 68% MŠ nenachází 

izovatele podporu při tvorbě vnitřních řádů. 

církve soukromý

Zřizovatel

zných typů, velikostí a 

sty, obcemi a kraji,  

soukromých MŠ.  

 
/ek MŠ vzhledem ke zřizovateli, kteří/ré v 

izovatel podporuje MŠ  

ů byla odpověď v 6 

ěst, obci a krajů byla 

ípadech byla odpověď ne. U MŠ se 

di ano. Z toho tedy 

izovatelé a soukromí zřizovatelé se  

této oblasti na rozdíl od 

této oblasti na podporu spolehnout nemohou. 

% MŠ nenachází  

Zřizovatel



Obr. č. 2 graf znázorňující v analyzovaných 
 

Obr. č. 3 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících podporu MŠ z

s ohledem na zřizovatele. 
 

V třetí otázce jsem se soust

MŠ při tvorbě vnitřních řádů

více než 1 odpověď. Zde si nej

ustanovení školského zákona. Hned na 2. míst

kolegů/kolegyň z praxe, tj. z

otázku, zda si ředitelky vytvá

59%, a je to převažující odpov

kolegyň/kolegů, odpovědělo kladn

s ohledem  
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analyzovaných dotaznících podporu MŠ zřizovatelem při tvorbě

analyzovaných dotaznících podporu MŠ zřizovatelem př

otázce jsem se soustředila na to, jaké podklady/vzory používají 

řádů (tedy i školního řádu). U této otázky bylo možné vybrat 

. Zde si nejčastěji ředitelky vytváří školní řád samy na základ

olského zákona. Hned na 2. místě je používání vzorů

praxe, tj. z jiných MŠ. Na 3. místě byly vzory od firmy aTre.

editelky vytváří školní řád samy, odpovědělo jich kladn

cí odpověď. Na otázku, zda používají jako vzor školní 

ě ělo kladně 13 osob, to je 38%. Jak ale z 

tvoraba vnitřních řádů

Zřizovatel nepodporuje MŠ

Zřizovatel podporuje MŠ

zřizovatel - církev zřizovatel -
soukromý

zřizovatel 
nepodporuje MŠ

zřizovatel 
podporuje MŠ

 
i tvorbě vnitřních řádů. 

 

izovatelem při tvorbě vnitřních řádů 

edila na to, jaké podklady/vzory používají ředitelky 

ádu). U této otázky bylo možné vybrat 

řád samy na základě 

 je používání vzorů od zkušenějších 

 byly vzory od firmy aTre. Na 

lo jich kladně 20, což je 

Na otázku, zda používají jako vzor školní řády od 

 průzkumu vyplývá 

Zřizovatel nepodporuje MŠ

Zřizovatel podporuje MŠ

zřizovatel 
nepodporuje MŠ

zřizovatel 
podporuje MŠ



na možnost vybrat více odpov

i vzory od různých firem, právník

v jeden celek, tak nám vyjde 25 odpov

procento ředitelů/ek si vytvá

na podpůrných vzorech, v

možnost, to je 32%, což je tedy cca 1/3 z

ředitelů/ek používá různé typ vzor

upraví nebo neupraví dle místních podmínek.
 

Obr. č. 4 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících používání vzor
 

 

Obr. č. 5 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících
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na možnost vybrat více odpovědí, většina ředitelek přeci jen podp

m, právníků nebo zřizovatele. Když sečteme tyto odpov

tak nám vyjde 25 odpovědí, což je 74%. Zde vidíme, že ur

/ek si vytváří školní řád zcela nezávisle 

rných vzorech, v dotaznících 11 ředitelů/ek vybralo pou

možnost, to je 32%, což je tedy cca 1/3 z celkového počtu. Zbývajících 68

zné typ vzorů (aTre, Mikáč, Zeman, vzory od zřizovatele)

upraví nebo neupraví dle místních podmínek. 

analyzovaných dotaznících používání vzorů/podkladů při tvorbě

analyzovaných dotaznících způsob tvorby školního řádu v MŠ

Ředitel/ka si vytváří školní řád zcela sám

eci jen podpůrně využívá  

čteme tyto odpovědi 

%. Zde vidíme, že určité 

ád zcela nezávisle  

/ek vybralo pouze tuto jednu 

čtu. Zbývajících 68% 

, Zeman, vzory od zřizovatele), ty si pak 

 
i tvorbě školního řádu v MŠ. 

 

ádu v MŠ. 

nepoužívám

používám

Ředitel/ka si vytváří školní řád zcela sám

ano

ne



Čtvrtá otázka  byla zam

(školního řádu). Co se týká finan

jednoznačně se ukázalo, že MŠ v

71% MŠ utratí za tyto služby mén

dokonce mají dojem, že v této souvislosti nevynakládají žádné peníze, p

dotazníku tak měli někdy problém se za

tyto služby utratí více jak 1501,
 

Obr. č. 6 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících finan

řádu v MŠ. 
 

Pátá otázka  byla zaměř

ředitelek MŠ nepovažuje tvorbu školního 

celých 76%. Musím přiznat, že takto vysoké procento m
 

Obr. č. 7 graf znázorňující v analyzovan

za pouze formální záležitost. 
 

Platby za šlužby spojené s tvorbou vnitřních řádů

Je školní řád pouze formální povinnosti

38 
 

byla zaměřena na náklady spojené s tvorbou vnit

ádu). Co se týká finanční náročnosti vytváření školního 

 se ukázalo, že MŠ většinou velké částky do této oblasti neinvestují. 

% MŠ utratí za tyto služby méně jak 500,-Kč ročně. Někteř

této souvislosti nevynakládají žádné peníze, p

kdy problém se zařadit do kategorie do 500,-Kč

tyto služby utratí více jak 1501,-Kč. 

analyzovaných dotaznících finanční náklady na služby spojené s tvorbou vnit

ěřena na školní řád, jako ryze formální dokument. V

editelek MŠ nepovažuje tvorbu školního řádu pouze za formální povinnost

iznat, že takto vysoké procento mě překvapilo.

analyzovaných dotaznících, zda ředitelé považují tvorbu školního 

Platby za šlužby spojené s tvorbou vnitřních řádů

do 500,

mezi 501,

mezi 1001,

více než 1501,

Je školní řád pouze formální povinnosti

tvorbou vnitřních řádů 

ení školního řádu, celkem 

do této oblasti neinvestují. 

ěkteří ředitelé/ky MŠ 

této souvislosti nevynakládají žádné peníze, při vyplňování 

Kč. Jen 6% MŠ za 

 
ní náklady na služby spojené s tvorbou vnitřních 

ád, jako ryze formální dokument. Většina 

ádu pouze za formální povinnost, a to 

ekvapilo. 

 
editelé považují tvorbu školního řádu  

Platby za šlužby spojené s tvorbou vnitřních řádů

do 500,-Kč

mezi 501,-Kč a 1000,-Kč

mezi 1001,-Kč a 1500,-Kč

více než 1501,-Kč

ano

ne

částečně

nevím



Šestá otázka  byla zaměř

odpovědělo 65% ředitelek, že by uvítalo, kdyby MŠMT nabízelo 

např.: v prováděcích předpisech 

přičetli i ty ředitele/ky, které by takovýto vzor využily 

88% ředitelů/ek, kteří/ré by takovýto vzor využili. 

Z mého pohledu tedy z

vnímám jako užitečný, ale mohl by mít s

podobu. 
 

Obr. č. 8 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících, zda by 

MŠMT. 
 

Sedmá otázka  směřovala k

zástupce dětí se školním ř

odpověď. Ve většině MŠ, ale p

třídních schůzek, kde rodič

MŠ. Na druhou stranu 35% MŠ seznamuje 

o rodiče, kteří se neúčastní tř

nutnosti podpisu. Nejsem si jistá, zda by to bylo pov

seznámení se ŠŘ dle požadavku školského zákona. 

Uvítali byste vzorový školní řád z MŠMT
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byla zaměřena na existenci vzoru od MŠMT. Na tuto

ředitelek, že by uvítalo, kdyby MŠMT nabízelo 

ředpisech nějaký vzor školního řádu. Pokud bychom k

editele/ky, které by takovýto vzor využily částečně, dojedeme až k

í/ré by takovýto vzor využili.  

mého pohledu tedy z odpovědí na otázky č. 5 a 6 vyplývá, že školní 

ný, ale mohl by mít s malými odlišnostmi ve většin

analyzovaných dotaznících, zda by ředitelé/ky uvítaly vzorový školní 

ěřovala k povinnosti ředitelů prokazatelně seznámit zákonné 

tí se školním řádem MŠ. I zde některé ředitelky vybraly více než 1 

 MŠ, ale převažuje seznámení se školním 

zek, kde rodiče seznámení stvrzují svým podpisem, jedná se o 65

MŠ. Na druhou stranu 35% MŠ seznamuje část rodičů (předpokládám, že jde p

astní třídní schůzky) se školním řádem pouze př

nutnosti podpisu. Nejsem si jistá, zda by to bylo považováno za prokazatelné 

 dle požadavku školského zákona.  

Uvítali byste vzorový školní řád z MŠMT

ena na existenci vzoru od MŠMT. Na tuto otázku 

editelek, že by uvítalo, kdyby MŠMT nabízelo  

ádu. Pokud bychom k nim 

, dojedeme až k číslu 

. 5 a 6 vyplývá, že školní řád je 

ětšině MŠ shodnou 

 

editelé/ky uvítaly vzorový školní řád z pera 

ě seznámit zákonné 

editelky vybraly více než 1 

evažuje seznámení se školním řádem v rámci 

ují svým podpisem, jedná se o 65% 

edpokládám, že jde převážně 

ádem pouze přes nástěnku bez 

ažováno za prokazatelné 

Uvítali byste vzorový školní řád z MŠMT

ano

ne

částečně

nevím



Obr. č. 9 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících, jakým zp

řádem zákonné zástupce dětí. 
 

V osmé otázce  mě zajímalo, nakolik 

ve funkci, přebírají školní 

Dle dotazníkového šetření jen ve

předchůdkyně bez úprav. Jedná se tedy o 

nástupu do funkce nový vlastní školní 
 

Obr. č. 10 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících, jakým zp

funkce v MŠ, vytváří školní řád. 
 

Devátá otázka  byla zam

do MŠ. Ředitelky v 82% 

z docházky do MŠ. 
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analyzovaných dotaznících, jakým způsobem ředitelky MŠ seznamují se školním 

ě zajímalo, nakolik ředitelé/ky MŠ, kteř

ebírají školní řády svých předchů

ření jen ve 2 případech nová ředitelka přejala školní 

 bez úprav. Jedná se tedy o 6%. Ve 41% ředitelky vytvo

nástupu do funkce nový vlastní školní řád. 

analyzovaných dotaznících, jakým způsobem ředitelky, které nastupují nov

byla zaměřena na možnosti ukončení docházky dít

82% řeší ve školním řádu problematiku vylou

mailem na nástěnce 
s podpisem

na nástěnce 
bez podpisu

jinak

Použití stávajícího školního řádu při nástupu do 
funkce

používám stávající

vypracovala jsem nový sama

použila jsem jiný vzor a 
vytvořila nový

použila jsem vzor, ale dál jsem 
ho upravila

 
editelky MŠ seznamují se školním 

y MŠ, kteří/ré jsou nově  

edchůdců/předchůdkyň.  

ejala školní řád od své 

editelky vytvořily po svém 

 
editelky, které nastupují nově do 

ení docházky dítěte  

ádu problematiku vyloučení dítěte 

používám

nepoužívám

Použití stávajícího školního řádu při nástupu do 

vypracovala jsem nový sama

použila jsem jiný vzor a 

použila jsem vzor, ale dál jsem 



Obr. č. 11 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících, zda je ve školním 

vyloučení dítěte z docházky do MŠ.
 

Poslední desátá otázka

praxi. Relativně velké procento používání školního 

že školní řád opravdu není v nadpolovi

Zde 53% ředitelek odpově

s platbami školného, stravného; ztrátou p

vyšetření dítěte v PPP; neomluvenou absencí; p

nevhodného chování rodič

odvádění dítěte jinou osobou než je dohodnuto s

Nejčastějším důvodem jsou problémy s

18 použití školního řádu v praxi. To znamená v

MŠ. Problematika plateb a neomluvených absencí v

vyloučení dítěte. 

Řeší školní řád problematiku vyloučení dítěte 
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analyzovaných dotaznících, zda je ve školním řádu řešena problematika 

docházky do MŠ. 

desátá otázka  byla zaměřena na problematiku použití školního 

 velké procento používání školního řádu v praxi MŠ, ukazuje na fakt, 

ád opravdu není v nadpoloviční většině MŠ pouze formální dokumentem. 

editelek odpovědělo, že použilo školní řád v praxi. Nap

platbami školného, stravného; ztrátou předmětu, které si dítě doneslo z

PPP; neomluvenou absencí; přivádění do MŠ n

nevhodného chování rodiče v MŠ; donášení nevhodných hraček d

te jinou osobou než je dohodnuto s MŠ.  

vodem jsou problémy s platbami a to v

ádu v praxi. To znamená v 32% z celkových 33 dotazovaných 

MŠ. Problematika plateb a neomluvených absencí většinou také souvisí s

Řeší školní řád problematiku vyloučení dítěte 
z docházky 

 
ešena problematika možnosti 

ena na problematiku použití školního řádu v 

praxi MŠ, ukazuje na fakt, 

MŠ pouze formální dokumentem. 

praxi. Např. v souvislosti 

ě doneslo z domova; 

ní do MŠ nemocných dětí; 

ček dětmi do MŠ; 

platbami a to v 61% ze všech  

celkových 33 dotazovaných 

tšinou také souvisí s možností 

Řeší školní řád problematiku vyloučení dítěte 

ano

ne



 

Obr. č. 12 graf znázorňující v analyzovaných dotaznících, zda 

argument v případě sporu nebo potíží.
 

Již Nováková ve své záv

nezaměřuje se ovšem výhradn

pracovníků se skutečně objevuje rozpor mezi požadavky zákonných p

školní řád a mezi jejich hodnotami a normami. Z

usuzovat, že plně nevnímají 

základě několik stručných odpov

v současné podobě může p

k výchově a vzdělávání žáků

není v MŠ příliš prakticky využíván, ale jak vyplývá z

šetření, více jak polovina ředitelek používá školní 

3.3.5 Zpracováni výsledk

Výsledky všech dotazník

vycházela při vyhodnocování jednotlivých témat / otázek.

v procentech – relativní č

tj. celkového počtu respondent

Uvedené výsledky v procentech jsou matematicky zaokrouhleny na 

Na základě dotazníků jsem se pokusila o sondu do problematiky zákonného 

ustanovení o možnostech vylou

                                                          
41 NOVÁKOVÁ, M. Školní řád (Povinná vnit
nástroj řízení?). Centrum školského managementu. Univerzita Karl
práce studia pro vedoucí pedagogické pracovníky. 2009, s

Použití školního řádu v
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analyzovaných dotaznících, zda ředitelky již ve své praxi použily školní 

 sporu nebo potíží. 

Nováková ve své závěrečné práci zkoumá použití školního ř

uje se ovšem výhradně na školy mateřské. „V názorech pedagogických 

ě objevuje rozpor mezi požadavky zákonných p

ád a mezi jejich hodnotami a normami. Z předložených odpov

 nevnímají souhrn potřeb, pro které je školní řád vytvá

ných odpovědí učitelů mohu vyslovit obavu, že školní 

ůže přerůst v nepřehledný předpis, který p

lávání žáků.“41 Stejně tak jsem i já byla přesvědčena, že školní 

íliš prakticky využíván, ale jak vyplývá z provedeného dotazníkového 

ení, více jak polovina ředitelek používá školní řád v praxi. 

Zpracováni výsledk ů dotazník ů č. 2 

Výsledky všech dotazníků jsem zpracovala do přehledu, z n

i vyhodnocování jednotlivých témat / otázek.

relativní četnost, není-li uvedeno jinak, vychází ze základu 8

tu respondentů, kteří dotazníky odevzdali v termínu.

Uvedené výsledky v procentech jsou matematicky zaokrouhleny na 

ů jsem se pokusila o sondu do problematiky zákonného 

ustanovení o možnostech vyloučení dítěte z předškolní docházky.  

                   
(Povinná vnitřní směrnice nebo také zrcadlo výchovně vzdě

ízení?). Centrum školského managementu. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Záv
práce studia pro vedoucí pedagogické pracovníky. 2009, s. 60 

Použití školního řádu v praxi

 

editelky již ve své praxi použily školní řád jako 

né práci zkoumá použití školního řádu v praxi škol, 

ské. „V názorech pedagogických 

 objevuje rozpor mezi požadavky zákonných předpisů na 

edložených odpovědí můžeme 

eb, pro které je školní řád vytvářen. I na 

 mohu vyslovit obavu, že školní řád 

edpis, který přestane sloužit 

ě čena, že školní řád 

provedeného dotazníkového 

ehledu, z nějž jsem pak 

i vyhodnocování jednotlivých témat / otázek. Vyhodnocení  

vychází ze základu 8,  

odevzdali v termínu. 1% z 8 = 12,5. 

Uvedené výsledky v procentech jsou matematicky zaokrouhleny na celé číslo. 

 jsem se pokusila o sondu do problematiky zákonného 

 

 vzdělávací strategie školy a 
ova v Praze. Pedagogická fakulta. Závěrečná 

ano

ne



43 
 

3.3.6 Interpretace získaných dat z dotazníkového še třeni č. 2 

Celkem jsem hodnotila 8 dotazníků z mateřských škol různých typů, velikostí a 

zřizovatelů.  

První otázkou  jsem zjišťovala, zda MŠ používají při příjímání dětí zkušební dobu. 

6 odpovědí bylo ANO, což je 75%. Vzhledem k tomu, že příjímání dětí  

na zkušební dobu umožňuje zákon, předpokládám, že toto procento může být ještě 

vyšší. 

Druhou otázkou  jsem zjišťovala, zda již ředitel/ka za dobu své praxe  

ve funkci nějaké dítě vyloučila z docházky. Zde bylo 6 odpovědí NE. Takže pouze 2 

ředitelé/ky přikročili k tomuto radikálnímu kroku, což je 25%. Vzhledem k tomu, že se 

občas stává, že rodiče přestanou platit nebo dítě neomluví a to přestane do MŠ 

vlastně docházet, tak předpokládám, že je tato hodnota odpovídající skutečnosti. 

Třetí otázkou  jsem zjišťovala, zda ředitel/ka měli již v MŠ tzv. „problémové“ dítě. 

Opět bylo 6 odpovědí ANO, což je tedy 75%. Ve čtvrté otázce  jsem zjišťovala, zda 

bylo možné tuto situaci vyřešit pomocí spolupráce s rodiči dotčeného dítěte. Kromě 

jednoho případu se to podařilo díky spolupráci s rodiči vyřešit. 

V poslední páté otázce  jsem zjišťovala, jak ředitelé/ky pohlíží na ustanovení 

zákona, za jakých okolností lze dítě vyloučit z docházky, tj. jaké jsou jejich možnosti, 

v případě, že se jedná o problémové dítě s nespolupracujícími rodiči. Zde si dovolím 

uvést několik konkrétních odpovědí. 

• „Připojila bych povinnost rodičů nechat vyšetřit dítě na základě žádosti ředitele 

školy a povinnost rodičů seznámit školu s výsledkem vyšetření dítěte.“  

• „Vytvoření možnosti zařazovat děti s poruchami chování do systému „integrace“, 

tj. snížit počet dětí ve třídě + příplatek MŠMT na takovéto dítě, jako v jiných typech 

integrací.“ 

• „Situaci by pomohlo zlepšit především navýšení normativů na dítě v takové výši, 

aby v jedné třídě mohly společně pracovat předškolní a speciální pedagog. 

V každé MŠ se setkáváme s dítětem, které potřebuje individuální péči a podporu 

pedagoga. Těchto dětí také neustále přibývá.“  

• „Ošetření ve smlouvě s rodiči, zaprvé zkušební dobu, za druhé povinnost 

spolupracovat s MŠ při výskytu neobvyklého chování u dítěte. Souhlasila bych i 

s umožněním vyšetřením dítěte v MŠ od psychologa z PPP bez souhlasu rodičů, 

ale muselo by se s tím zacházet opatrně.“  
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• „Máme spolupracující rodiče, ale zcela neřešitelné dítě, školce by pomohlo 

vyloučení, ale není opora v zákoně.“ Lze tedy říci, že by zde bylo řešením 

možnost rodičům nařídit dítě umístit do specializovaného zařízení.  

3.4 Analýza školních řádů 

3.4.1 Výběr školních řádů 

K analýze a porovnání jsme použila školní řády, které byly umístěné  

na webových stránkách jednotlivých MŠ a daly se volně stáhnout nebo mi je  

na žádost ředitelka (vedoucí učitelka) MŠ zaslala e-mailem. V rámci tohoto šetření 

jsem srovnávala 32 školních řádů MŠ různých zřizovatelů, různých velikostí a 

z různých míst, abych náhodný výběr na webových stránkách trochu zúžila, vybírala 

jsme z větší části  MŠ, které jsou na území Hlavního města Prahy (cca 2/3 

zkoumaných šk. řádů), ale nejen z nich. 

3.4.2 Zpracování, srovnávání a analýza školních řádů 

Důležitým kritériem při porovnávání a analýzu školních řádů MŠ bylo ustanovení 

školského zákona č. 561/20004 § 30 odst. 1: Školní řád má obsahovat podrobnosti 

k výkonu práv a povinností d ětí, jejich zákonných zástupc ů ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztah ů s pedagogickými pracovníky , úpravu provozu a 

vnit řního režimu školy , podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví d ětí a 

jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. Dále podmínky zacházení s majetkem  školy ze strany dětí.  

Jako základní hledisko jsem si tedy zvolila sledování, zda všechny zkoumané 

školní řády obsahují tyto 4 základní body:  

1. práva a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,  

2. provoz a vnitřní režim školy,  

3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany  

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,  

4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.  

Dále jsme se rozhodla podrobněji se zaměřit na problematiku ukončení docházky 

dítěte do MŠ a problematiku povinností dětí. 



3.4.3 Spole čné formální charakteristiky studovaných školních 

Celkem jsem zkoumala 3

zřizovatelů. Z toho je 27 školních 

řády církevních MŠ od 3 rů

Společné znaky ve 4 základních bodech:

1. Práva a povinností d

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah

Z celkových 31 zkoumaných školních 

Většina školních řádů, které obsahovaly tento bod,

• práva a povinnosti dětí -

řádů,  

• práva a povinnosti zákonných zástupc

zkoumaných školních řádů,

• práva a povinnosti pedagog

zkoumaných školních řádů

• pravidla pro vzájemné vztahy/sd

z celkového počtu zkoumaných školních 

 

Obr. č. 13 graf znázorňující ve zkoumaných Š

povinnosti dětí, zákonných zástupců
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né formální charakteristiky studovaných školních ř

Celkem jsem zkoumala 31 školních řádů mateřských škol různých typ

27 školních řádů městských, obecních a krajských MŠ

od 3 různých zřizovatelů a 1 školní řád soukromé MŠ

4 základních bodech: 

a povinností d ětí, jejich zákonných zástupc

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah ů s pedagogickými pracovníky.

celkových 31 zkoumaných školních řádů, tento bod obsahovalo 30 školních 

, které obsahovaly tento bod, ho měly rozdělený do podskupin:

- obsahovalo 19 z celkového počtu zkoumaných školních 

va a povinnosti zákonných zástupců/rodičů - obsahovalo 27 z

ř ů, 

práva a povinnosti pedagogů/zaměstnanců MŠ - obsahovalo 10 z

ř ů 

pravidla pro vzájemné vztahy/sdělování informací/spolupráci 

tu zkoumaných školních řádů. 

ve zkoumaných ŠŘ - zákonnou povinnost ve ŠŘ ohledn

tí, zákonných zástupců.  

Práva a povinnosti

obsahuje ustanovení

neobsahuje ustanovení

né formální charakteristiky studovaných školních řádů 

zných typů, velikostí a 

stských, obecních a krajských MŠ, 3 školní 

ád soukromé MŠ.  

tí, jejich zákonných zástupc ů ve škole  

pedagogickými pracovníky.  

, tento bod obsahovalo 30 školních řádů. 

ělený do podskupin: 

tu zkoumaných školních 

z celkového počtu 

obsahovalo 10 z celkového počtu 

 - obsahovalo 11 

 

 ohledně ustanovení práv a 

obsahuje ustanovení

neobsahuje ustanovení



 2. Provoz a vnit řní režim školy.

bod obsahovalo všech 31

tento bod, ho měly rozdělený do podskupin

• údaje o zařízení - obsahovalo 7 z

• zápis/příjímání dětí do MŠ

řádů, 

• docházka dětí - obsahovalo 6 z

• úplata za vzdělávání/školné/platby

školních řádů, 

• evidence/dokumenty o dě

školních řádů, 

• stravování - obsahovalo 21 z

• školní vzdělávací program/obsah vzd

z celkového počtu zkoumaných školních 

• ukončení vzdělávání/docházky

zkoumaných školních řádů.

 

3. Podmínky zajišt ění bezpe

sociáln ě patologickými jevy a p

zkoumaných školních řádů, tento bod samostatn

 

Obr. č. 14 graf znázorňující ve zkoumaných Š

o bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví
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ní režim školy.   Z celkových 31 zkoumaných školní

bod obsahovalo všech 31 školních řádů. Většina školních řádů, které obsahovaly 

ělený do podskupin: 

obsahovalo 7 z celkového počtu zkoumaných školních 

tí do MŠ - obsahovalo 21 z celkového počtu zkoumaných školních 

obsahovalo 6 z celkového počtu zkoumaných školních 

lávání/školné/platby - obsahovalo 24 z celkového po

vidence/dokumenty o dětech - obsahovalo 7 z celkového poč

obsahovalo 21 z celkového počtu zkoumaných školních 

lávací program/obsah vzdělávání/cíle vzdělávání 

umaných školních řádů, 

lávání/docházky – obsahovalo samostatně 19 z

ř ů. 

ní bezpe čnosti a ochrany zdraví d ětí a jejich ochrany p

 patologickými jevy a p řed projevy diskriminace.

ř ů, tento bod samostatně obsahovalo 26 školních 

 

ve zkoumaných ŠŘ - zákonnou povinnost ve ŠŘ

ětí.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

obsahuje ustanovení

neobsahuje ustanovení

celkových 31 zkoumaných školních řádů, tento 

ů, které obsahovaly 

tu zkoumaných školních řádů, 

tu zkoumaných školních 

tu zkoumaných školních řádů, 

celkového počtu zkoumaných 

celkového počtu zkoumaných 

tu zkoumaných školních řádů, 

 - obsahovalo 9 

 19 z celkového počtu 

tí a jejich ochrany p řed 

diskriminace.  Z celkových 31 

 obsahovalo 26 školních řádů.  

 

zákonnou povinnost ve ŠŘ ohledně ustanovení  

obsahuje ustanovení

neobsahuje ustanovení



4. Podmínky zacházení s

zkoumaných školních řádů

jsem do tohoto počtu zahrnula také školní 

zacházení s majetkem školy ze strany zákonný

ŠŘ, které tento bod obsahovaly,

v samostatném bodu. 

 

Obr. č. 15 graf znázorňující ve zkoumaných Š

o zacházení s majetkem MŠ ze strany 

 

5. Jiné. Zde připojuji další dva samostatné body, které m

výsledk ů dětí obsahoval 

obsahoval také 1 zkoumaný školní 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 

zacházení s  majetkem školy ze strany d ětí.

řádů, tento bod samostatně obsahovalo 20 školních 

tu zahrnula také školní řády, kde byly uvedeny

majetkem školy ze strany zákonných zástupců. Z celkového po

, které tento bod obsahovaly, ve 2 školních řádech tyto podmínky nebyly uvedeny 

ve zkoumaných ŠŘ - zákonnou povinnost ve ŠŘ

Š ze strany dětí.  

ipojuji další dva samostatné body, které mě zaujaly. 

 1 zkoumaný školní řád. Podmínky vzd

obsahoval také 1 zkoumaný školní řád. 

Zacházení s majetkem

obsahuje ustanovení

neobsahuje ustanovení

ětí. Z celkových 31 

 obsahovalo 20 školních řádů, zde 

uvedeny podmínky 

celkového počtu 20 

ádech tyto podmínky nebyly uvedeny 

 

Ř ohledně ustanovení  

ě zaujaly. Hodnocení 

Podmínky vzd ělávání cizinc ů 

obsahuje ustanovení

neobsahuje ustanovení
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3.4.4 Interpretace získaných informací ze zkoumanýc h školních řádů  

Snažila jsme se v tomto bodu zhodnotit školní řády z hlediska struktury  

a členění. Z hlediska struktury a členění není výjimkou, že jsou školní řády 

nepřehledné nebo příbuzné skutečnosti se nacházejí ve více bodech  

a dokonce ani nenásledují po sobě. To se velmi často stává v oblasti práv  

a povinností rodičů. 

 Co se týká obsahu, tak jsou některé školní řády trochu nesourodé. Obsahují 

např.: stejná ustanovení pod různými body (kapitolami). Není výjimečné, že se 

v některých věcech opakují nebo obsahují ustanovení, která by měla být  

z hlediska požadavků zákona členěna samostatně, ale není tomu tak a jsou součástí 

jiného bodu (kapitoly). 

Vzhledem k ustanovení § 30 odst. 1 školského zákona musím na základě analýzy 

zkoumaných školních řádů konstatovat, že z 31 školních řádů splňuje všechny 

zákonné podmínky jen 20 školních řádů. Všechny obsahují ustanovení o provozu a 

režimu MŠ. Kromě jednoho všechny školní řády obsahují Práva  

a povinnosti. Největší problém je s ustanovením o zacházení s majetkem, to 

obsahuje pouze 20 zkoumaných školních řádů, což nejsou ani 2/3. 

3.5 Vedení rozhovor ů 

Rozhovor jsme z důvodu časové náročnosti použila pouze jako podpůrný 

prostředek výzkumu. Použila jsem volný, nestrukturovaný rozhovor. Rozhovor jsem 

vedla s 6 ředitelkami na téma problémového dítěte, nespolupracujících rodičů a 

vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy. 

3.5.1 Zpracování, srovnávání a analýza rozhovor ů 

V jednom případě se ukázalo, že ředitelka MŠ prozatím i přes svou skoro 

dvacetiletou praxi, nemusela řešit žádný závažný problém s dítětem nebo rodiči a 

dokonce nemusela ani přikročit k vyloučení dítěte z docházky v MŠ. 

V ostatních případech již takovou to situaci ředitelka MŠ řešit musela.  

Ve 4 případech se jednalo o děti s určitou poruchou, ať diagnostikovanou nebo 

nediagnostikovanou. Nejčastějším problémem bývá přijetí hendikepu rodičem. To 

někdy vede až tak daleko, že rodiče odmítají s dítětem navštívit poradenské zařízení 

nebo pokud ho navštíví, tak nepředají potřebnou zprávu MŠ. Nejčastějším 



49 
 

argumentem bývá, že si rodič nepřeje, aby jeho dítě mělo nějakou nálepku nebo bylo 

označováno jako dítě s hendikepem. Rodič těžko snáší například i rozhovor v šatně 

jiného rodiče s dítětem o jeho dítěti, kdy se jiný rodič svého dítěte zeptá: „Jak se 

jmenuje ten chlapeček, co nemluví?“ Rodiče si často neuvědomují, že řešením, které 

celou situaci usnadní, je právě spolupráce s MŠ a nikoli naopak. 

Ve většině případů bývá v takovémto případě největším problémem pro MŠ 

zajištění bezpečnosti. Dítě s hendikepem často řeší nedostatky v dorozumění 

s ostatními dětmi agresivním jednáním, které je vyvoláno právě nemožností se 

dorozumět. Ale může se jednat i o závažnější případy, jako byla zkušenost jedné 

z ředitelek, kdy se již u dítěte v MŠ projevovaly sklony k sebepoškozování, jako např. 

opakované vbíhání do vozovky, kde jezdila auta apod. Déle se může jednat i 

o problémy fyziologické např. s udržením moči apod. Pokud rodiče takovýchto dětí 

nespolupracují s MŠ ani s PPP nebo SPC, dochází opravdu k problémům 

s ohrožením ostatních dětí ve třídě, neboť v takovémto případě škola nemůže zařídit 

asistenta pedagoga, který by se věnoval dětem ve chvíli, kdy učitelka musí řešit 

problém takovéhoto dítěte. Vzhledem k tomu, že v těchto případech může být vážně 

ohroženo zdraví jak dotčeného dítěte, tak ostatních dětí, myslím si, že by měla mít 

ředitelka právo takovéto dítě doporučit k docházce do specializovaného zařízení a 

vyloučit z docházky běžné MŠ.  

Jeden z rozhovorů popisuje také jinou problematiku, a to opakovaných neplatičů. 

Rodič ze začátku vypadá jako ostatní, ale po pár měsících začnou problémy 

s vyzvedáváním nebo omlouváním dítěte a nakonec problém končí opakovaným 

neuhrazením školného, stravného atd. Problém se s rodičem řeší, zase na pár 

měsíců vypadá jako vyřešený a znovu se vše opakuje. Vzhledem k zdlouhavému 

procesu vyloučení dítěte v souladu se správním řádem, vydrží problémový rodič a 

jeho dítěte v MŠ do konce školního roku. Pak sice z MŠ odejde, ale odchází do další 

MŠ, aniž by tato druhá MŠ tušila, co jí čeká, neboť koloběh problémů se ve stejném 

scénáři zase opakuje. 

Poslední problematika, kterou ředitelky v rozhovorech popisovaly, byl problém 

s dětmi s odkladem povinné školní docházky, kdy rodič nedostatečně vedl dítě 

k rozvoji dovedností, které ale nebylo možné v MŠ „dohnat“, neboť docházka dítěte 

do MŠ byla velmi nepravidelná až sporadická, a rodič neměl s MŠ potřebu na řešení 

problému svého dítěte spolupracovat. Často se jedná o děti ze sociálně méně 

podnětného prostředí. 
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3.5.2 Vyhodnocení rozhovor ů 

Rozhovory byly otevřené a vyplýval z nich jednoznačný zájem ředitelů  

o potřeby jednotlivých dětí, byť problematických. Vzhledem k současné přeplněnosti 

MŠ bylo přínosem slyšet, že se ředitelky opravdu ve všech případech snaží, když 

vznikne problém s chování nějakého dítěte v MŠ, tento problém vstřícně a 

opakovaně řešit ve spolupráci s rodiči dítěte, ve spolupráci s psychologem apod. 

Rozhodně není jejich základním postojem se problémového dítěte nebo rodiče co 

nejrychleji zbavit. 

Bohužel není k řešení problému dítěte v kolektivu vždy vůle ze strany rodičů. Pak 

se stává, že ředitelé/ky po návrhu různých kroků k nápravě, které se snaží 

neúspěšně realizovat ve spolupráci s rodiči, již vyčerpají všechny možnosti k řešení. 

Vzhledem k obtížím, které pobyt takovéhoto dítěte v kolektivu MŠ provázejí, se 

stává, že pedagogové po nějaké době pokusů o nápravu rezignují a snaží se to 

s takovýmto dítětem, rodičem nějak „doklepat“ do konce docházky dítěte do MŠ, tj. 

většinou do odchodu dítěte do ZŠ, aniž by měly nějakou jinou zákonnou možnost jak 

situaci vyřešit. 
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4 ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo shrnout současný stav tvorby školních řádů v rámci zákonné 

povinnosti pro školy, způsob tvorby školních řádů, dodržování obsah školního řádu 

dle školského zákona. Na základě literatury jsem se pokusila popsat důvody a 

způsoby tvorby vnitřních řádů se zaměřením na školní řád, přičemž jsme kladla 

speciální důraz na školní řád v mateřské škole, na jeho souvislost s vedením školy, 

způsobem vytváření, formálními náležitosti a na souvislost s praxí. 

V rámci této práce byly ověřovány 4 hypotézy vytvořené na základě studia 

odborné literatury. Při hodnocení hypotéz byly využity tyto metody: dotazník, analýza 

a porovnání, rozhovor. 

První hypotéza,  že zřizovatelé nepodporují zřizované MŠ při tvorbě školních 

řádů, se potvrdila . Neboť na základě dotazníkového šetření 68% MŠ nenachází u 

svého zřizovatele podporu při tvorbě vnitřních řádů. 

Druhá hypotéza , že tvorba školního řádu je pro ředitele/ky MŠ formální povinnost, 

bez možnosti skutečného praktického využití v jejich práci, se nepotvrdila . Většina 

ředitelek MŠ nepovažuje tvorbu školního řádu pouze za formální povinnost  a to 

76%. 

Třetí hypotéza , že školní řád nemusí být v různých MŠ odlišný, a proto lze pro 

všechny MŠ použít jednotný vzor, se podle mého názoru potvrdila . Neboť 65% 

ředitelek by uvítalo , kdyby MŠMT nabízelo nějaký vzor školního řádu . Pokud 

bychom k nim přičetli i ty ředitelky, které by takovýto vzor využily částečně, dojedeme 

až k číslu 88% ředitelek. Z mého pohledu tedy z těchto zjištění vyplývá, že školní řád 

je vnímám jako užitečný, ale mohl by mít s malými odlišnostmi ve většině MŠ 

shodnou podobu. 

Čtvrtá hypotéza , že školní řády v mateřských školách nejsou v souladu 

s ustanovením školského zákona, se potvrdila . Na základě analýzy školních řádů se 

ukázalo, že školní řády mateřských škol sice vždy obsahuji  povinné ustanovení 

o provozu a vnitřním režimu školy, ale další povinná ustanovení o právech a 

povinnostech dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, o podmínkách zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace a o podmínkách zacházení s majetkem ze strany děti, všechny 

analyzované školní řády neobsahovaly .  
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Pátá hypotéza , že školní řád je v praxi MŠ formální dokument, který není 

řediteli/kami MŠ používán v praxi, se také nepotvrdila . 53% ředitelů/ek použilo 

školní řád v praxi . Některé tak činí dokonce opakovaně. 

Šestá hypotéza , že školní řád nemá oporu v zákoně, když je třeba řešit 

problematiku „problémového dítěte“ (např.: poruchy chování dětí; nediagnostikovaný 

hendikep dítěte u  nespolupracujících rodičů; dítě, které svým chováním ohrožuje sebe i své 

okolí) a že v těchto případech dokonce nelze ani v mezích zákona aplikovat vyloučení 

dítěte z docházky do MŠ, se dle mého přesvědčení na základě rozhovorů a 

dotazníkové sondy mezi řediteli/kami MŠ potvrdila . V těchto případech by bylo pro 

dítě prospěšné, pokud by mohlo být umístěno do MŠ s menším kolektivem nebo 

pokud by MŠ mohla na základě doporučení PPP zažádat o asistenta pedagoga. 
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Příloha č. 1 – Dotazník č. 1 

 

Vybranou odpověď, prosím, podtrhněte. 

DOTAZNÍK – školní řád v praxi MŠ 
1) Zřizovatel 
a) ministerstvo, kraj, obec 
b) církev 
c) soukromý subjekt 
 
 
2) Podporuje MŠ nějakým způsobem váš zřizovatel při tvorbě vnitřních řádů? 
 

a) ano, pokud ano, jak poskytuje vzory 
   platí organizaci, která poskytuje vzory 
   jinak, jak……………………. (prosím, doplňte) 
b) ne 
 
 
3) Jaké používáte podklady/vzory pro tvorbu školního řádu ve vaší MŠ? 
a) aTre 
b) Mikáč 
c) Zeman 
d) zřizovatel 
e) kolegyně/kolegové ředitelé 
f) dělám si je sám 
g) jiný, ………………….. (prosím, doplňte) 
 
 
4) Pokud za tyto služby platíte, na kolik vás ročně vyjdou? Stačí odhad. 
 

a) do 500,-Kč 
b) mezi 501,-Kč a 1000,-Kč 
c) mezi 1001,-Kč a 1500,-Kč 
d) více než 1501,-Kč 
 
 
5) Považujete tvorbu školního řádu za věc formální, pouze jako administrativní povinnost?  
 

a) ano 
b) ne 
c) částečně 
d) nevím 
 

 
6) Uvítala byste nějaký obecný vzor vnitřních řádů poskytovaný přímo MŠMT nebo jím zřizovanou 
organizací. (V případě, že by to bylo možné, využil/a byste tento vzor ze strany např.: ČŠI, MŠMT, ve 
výkladu zákona apod.) 
 

a) ano 
b) ne 
c) částečně 
d) nevím 
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7) Jakým způsobem seznamujete rodiče se školním řádem? 
 

a) na třídní schůzce, rodiče stvrzují podpisem 
b) na třídní schůzce, bez nutnosti podpisu 
c) rozesláním mailu 
d) na nástěnce MŠ, s podpisem 
e) na nástěnce MŠ, bez podpisu 
f) jinak, jak……………………. (prosím, doplňte) 
 
 
8) Současný školní řád, který máte v MŠ,  
 

a) jste přejal/a od předchozí ředitelky 
b) jste vypracovala zcela sam/a 
c) použil/a jste nějaký vzor, jaký ……………………. (prosím, doplňte) 
d) použil/a jste vzor, ale některé body jste doplnila sama, o jaké body šlo……………………. (prosím, 
doplňte) 
 
 
9) Řešíte ve školním řádu možnost vyloučení dítěte z docházky do MŠ? 
 

a) ano   
b) ne 
 
 
10) Dostal/a jste se již do situace, kdy jste školní rád použila jako argument při řešení problému? 
(Např.: vyloučení dítěte, náhrada škody apod.) 
 

a) ano,   pokud ano tak, z jakého důvodu……………………. (prosím, doplňte) 
b) ne 
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Příloha č. 1 – Dotazník č. 2 

 

DOTAZNÍK k bakalářské práci 
 

1. Přijímáte děti do MŠ se zkušební dobou? 

ANO  NE 
 
 

2. Již jste měli v MŠ případ, kdy jste ve zkušební době dítě vyloučili z docházky do MŠ? 

 
NE ANO 

- Pokud ANO, jednalo se o přechodné vyloučení x trvalé vyloučení 
 
 

3. Měli jsme v MŠ někdy případ, kdy některé z dětí (dále jen „problémové dítě“) ohrožovalo sebe, ostatní 

děti nebo dospělé zaměstnance? 

NE ANO 
 
 

4. Pokud ANO, podařilo se vám tuto věc vyřešit na základě spolupráce s rodiči dítěte? (např: vyšetření 

v PPP (SPC), následovala např. integrace apod.) 

 
 
 

5. Jaké jsou podle vás možnosti, které by vám pomohli, pokud máte v MŠ „problémové dítě“ 

s nespolupracujícími rodiči, kdyby je zákon umožňoval.   
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Příloha č. 2 – Příklad vyplněného dotazníku č. 1 

 

Vybranou odpověď, prosím, podtrhněte. 
DOTAZNÍK – školní řád v praxi MŠ 

1) Zřizovatel 
a) ministerstvo, kraj, obec 
b) církev 
c) soukromý subjekt 
 
2) Podporuje MŠ nějakým způsobem váš zřizovatel při tvorbě vnitřních řádů? 
 
a) ano, pokud ano, jak poskytuje vzory 
   platí organizaci, která poskytuje vzory 
   jinak, jak……………………. (prosím, doplňte) 
b) ne 
 
 
3) Jaké používáte podklady/vzory pro tvorbu školního řádu ve vaší MŠ? 
a) aTre 
b) Mikáč 
c) Zeman 
d) zřizovatel 
e) kolegyně/kolegové ředitelé 
f) dělám si je sám 
g) jiný, ………………….. (prosím, doplňte) 
 
 
4) Pokud za tyto služby platíte, na kolik vás ročně vyjdou? Stačí odhad. 
 
a) do 500,-Kč 
b) mezi 501,-Kč a 1000,-Kč 
c) mezi 1001,-Kč a 1500,-Kč 
d) více než 1501,-Kč 
 
 
5) Považujete tvorbu školního řádu za věc formální, pouze jako administrativní povinnost?  
a) ano 
b) ne 
c) částečně 
d) nevím 
 
6) Uvítala byste nějaký obecný vzor vnitřních řádů poskytovaný přímo MŠMT nebo jím zřizovanou 
organizací. (V případě, že by to bylo možné, využil/a byste tento vzor ze strany např.: ČŠI, MŠMT, ve 
výkladu zákona apod.) 
 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 
d) nevím 
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7) Jakým způsobem seznamujete rodiče se školním řádem? 
 
a) na třídní schůzce, rodiče stvrzují podpisem 
b) na třídní schůzce, bez nutnosti podpisu 
c) rozesláním mailu 
d) na nástěnce MŠ, s podpisem 
e) na nástěnce MŠ, bez podpisu 
f) jinak, jak……………………. (prosím, doplňte) 
 
 
8) Současný školní řád, který máte v MŠ,  
 
a) jste přejal/a od předchozí ředitelky 
b) jste vypracovala zcela sam/a 
c) použil/a jste nějaký vzor, jaký  v legislativě je přímo stanoveno co má obsahovat a je nutné dodržet 
a pak je upraven podle podmínek školy……………………. (prosím, doplňte) 
d) použil/a jste vzor, ale některé body jste doplnila sama, o jaké body šlo……………………. (prosím, 
doplňte) 
 
 
9) Řešíte ve školním řádu možnost vyloučení dítěte z docházky do MŠ? 
 
a) ano  
b) ne 
 
 
10) Dostal/a jste se již do situace, kdy jste školní rád použila jako argument při řešení problému? 
(Např.: vyloučení dítěte, náhrada škody apod.) 
 
a) ano,   pokud ano tak, z jakého důvodu……………………. (prosím, doplňte) 
b) ne 
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Příloha č. 3 – Příklad vyplněného dotazníku č. 2 

 

DOTAZNÍK k bakalářské práci 
 

6. Přijímáte děti do MŠ se zkušební dobou? 

ANO  NE 
 

7. Již jste měli v MŠ případ, kdy jste ve zkušební době dítě vyloučili z docházky do MŠ? 

 
NE ANO 

- Pokud ANO, jednalo se o přechodné vyloučení x trvalé vyloučení 
 
 

8. Měli jsme v MŠ někdy případ, kdy některé z dětí (dále jen „problémové dítě“) ohrožovalo sebe, ostatní 

děti nebo dospělé zaměstnance? 

NE ANO 
 
 

9. Pokud ANO, podařilo se vám tuto věc vyřešit na základě spolupráce s rodiči dítěte? (např: vyšetření 

v PPP (SPC), následovala např. integrace apod.) 

ANO. 
Rodiče se nám vždy podařilo přesvědčit, že integrace je uskutečňována především v zájmu jejich 
dítěte.  
 

10. Jaké jsou podle vás možnosti, které by vám pomohli, pokud máte v MŠ „problémové dítě“ 

s nespolupracujícími rodiči, kdyby je zákon umožňoval.   

 
Situaci by pomohlo zlepšit především navýšení normativů na dítě v takové výši, aby v jedné třídě MŠ mohly 
společně  pracovat  předškolní pedagog a speciální pedagog.  
Tím by se, podle mého názoru, ušetřilo mnoho času a starostí. V každé MŠ se setkáme s dítětem, které potřebuje 
individuální péči a podporu speciálního pedagoga. Těchto dětí neustále přibývá.  
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Příloha č. 4 – Příklad rozhovoru 

 

Zápis z rozhovoru 
 
Již jste byla jako ředitelka MŠ v situaci, kdy k vám docházelo dítě, které bylo problematické z hlediska 
chování a mělo nespolupracující rodiče. Tj. jednalo se o dítě s poruchami chování nebo s nějakým 
hendikepem a rodiče odmítli spolupracovat při jeho začlenění do kolektivu MŠ. Problémy byly tak 
značné, že jste uvažovala o vyloučení, ale rodiče řádně platili, řádně dítě omlouvali apod.? 
Prosím, popište mi situaci, věk dítěte, problémovost dítěte a vaše řešení této situace. Děkuji. 
 
Odpověď ředitelky: 
 
Případ č. 1: Chlapec se sluchovou vadou a mentálním postižením. Velice milý. Velice nepravidelná 
návštěva v MŠ. Rodiče neuměli přijmout postižení dítěte. Se školkou nespolupracovali. Když chlapec 
přišel do předškolního oddělení, pochopila matka, že musí začít spolupracovat, že chlapec ani po OŠD 
nebude mít na normální školu. Pochopila to až po zápisu do ZŠ. Otec to po dobu docházky dítěte do 
MŠ nepřijal nikdy. Chlapec na popud logopedky, absolvoval pobyt na foniatrické klinice, vyšetření 
v SPC a návštěvu ve speciální škole. Do této školy nakonec chlapec nastoupil ke školní docházce. I 
přes pochopení matky chlapec do školky chodil stále minimálně. S OŠD jsem nesouhlasila z výše 
uvedených důvodů a rovněž doporučila docházku do speciální školy. Hlavně proto, že docházka do ZŠ 
je povinná a chlapec tam docházet musí.  
 
Případ č. 2: Chlapec s opožděným vývojem, sociálně slabý, rozhodila ho každá změna. Do MŠ přišel 
v době prázdninového provozu. Vzhledem k tomu, že docházku v naší školce zvládal lépe než 
v sousední školce, rozhodli se rodiče pro přeřazení. Chlapec měl OŠD. Chlapec navštěvoval MŠ 
pravidelně. Při docházce, v době odkladu, bylo s rodiči domluveno, že bude dostávat“domácí“ úkoly 
pro upevnění a procvičení toho co jsme v MŠ probírali. Rodiče s tímto postupem souhlasili. Po čase 
otec dítěte začal tuto činnost bojkotovat tím, že např. úkoly na metodických listech dělal sám. Do 
logopedické péče logopedce nevhodně zasahoval. Ke konci školního roku chlapec do MŠ docházel 
minimálně. Na základní škole chlapec neobstál. 
 
Myslím si, že povinnost docházet do MŠ pravidelně při OŠD by mělo být pro rodiče ošetřeno jako 
povinná školní docházka. Samotné  OŠD bez pravidelné „školkovské“ činnosti je k ničemu jako 
zbytečné odklady kvůli „prodloužení“ dětství. 
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Příloha č. 5 – Příklad školního řádu – zřizovatel – město, obec, kraj 

 

Mateřská škola Jílovská  
Jílovská 75/1175, 142 00 Praha 4 - Braník 

IČO : 61384453,tel. 241 011 881, e-mail: info@msjilovska.cz 
Školní řád 

 Vydala:            ředitelka Mateřské školy Jílovská 1175/75 v Praze 4                         
                          Mgr. Alena Šebková 

Platnost:              školní rok 2011/2012 
Závaznost:          Školní řád je závazný pro zaměstnance školy  
                              a zákonné zástupce dětí 
Č.j. :                      108/05 

Ředitelka Mateřské školy Jílovská 75/1175 v Praze 4 v souladu s § 30 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) 
ve znění platných změn vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, 
jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ 
Jílovská. 

Čl. I. 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
1. MŠ v rámci předškolního vzdělávání 
� podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 
� podporuje jeho zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj 
� osvojuje základní pravidla chování dítěte 
� podporuje získávání zákl. životních hodnot a mezilidských vztahů 
� vytváří zákl. předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 
� napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do zákl. vzdělávání 

 
2. Přijaté dítě má právo 
� na kvalitní předškolní vzdělávání 
� na zajištění činností a služeb poskytovaných mateřskou školou 
� na fyzicky  a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ 
� práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte 

 
3. Základní práva zákonných zástupců 

� na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí 
� na poradenskou pomoc, konzultace 
� vyjadřovat se k podstatným záležitostem vzdělávání dětí 

 
4. Povinnosti zákonných zástupců 
� zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ 
� informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech 
� dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, dlouhodobější písemnou formou 
� oznamovat údaje o dítěti uvedeném ve šk. zákoně pro vedení školní matriky 

 
Čl. II. 

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými 
zástupci dítěte dny docházky do MŠ, délku pobytu a rozsah stravování. Pokud zákonní zástupci 
budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou 
školy. 

2. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení 
pedagogickému pracovníkovi ve třídě!!! Nestačí doprovodit dítě ke vchodu do MŠ nebo do šatny! 
V tomto případě MŠ nenese odpovědnost za bezpečí dítěte. 

3. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagog. pracovníka ve třídě 
nebo zahradě mateřské školy, popř. jiném místě k tomu určeném. 

4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu k vyzvedávání či předávání do MŠ. Vystavené 
písemné pověření - „Plné moci“ podepsané zákonnými zástupci dítěte předají ředitelce mateřské 
školy. 
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5. Ředitelka MŠ svolává nejméně 1x za rok plenární schůzku rodičů, na které jsou rodiče 
informováni o všech podstatných záležitostech a rozhodnutích mateřské školy. Třídní schůzky 
jsou organizovány podle aktuální potřeby MŠ. 

6. Zákonní zástupci si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo třídní učitelkou individuální pohovor 
k projednání podstatných připomínek ke vzdělávání dítěte. 

7. Ředitelka MŠ nebo tř. učitelka mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili 
k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

8. MŠ informuje zákonné zástupce o mimořádných akcích organizovaných mateřskou školou 
v dostatečném předstihu prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem nebo písemným 
upozorněním na nástěnkách. 
Doporu čujeme rodi čům pravideln ě sledovat nást ěnky! 

9. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce 
bez zbytečného odkladu mateřské škole včetně předpokládané doby nepřítomnosti a to osobně 
nebo prostřednictvím telefonu, e-mailu atp. V oprávněných případech mateřská škola vyžaduje 
doložení nepřítomnosti dítěte potvrzením  
od ošetřujícího lékaře. 
Zákonní zástupci dítěte informují písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní 
způsobilosti dítěte, o všech zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte a zdraví ostatních dětí a zaměstnanců!! 

Po prodělání infekčního onemocnění dítěte vyžaduje MŠ písemné doporučení dětského lékaře 
k nástupu zpět do MŠ. 

 

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v MŠ 

1. Podle školského zákona č.561/2004 a vyhlášky č.14/2005 Sb. je stanovena úplata  
za předškolní vzdělávání Směrnicí ke stanovení výše úplaty. 

2. Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ nebo jim byl povolen odklad školní docházky (v daném 
šk. roce dosáhnou věku 6 let a více), mají předškolní vzdělávání bezúplatné. 

3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická 
osoba, která pečuje osobně o dítě a pobírá dávky pěstounské péče (§ 6). 
Rodiče tuto skutečnost prokazují každé čtvrtletí potvrzením o přiznání soc. příplatku  
a podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři. 

4. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce. 
5. Zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet MŠ,  

ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti v pokladně MŠ u ved. ŠJ. 
6. Pravidla a výše úplaty za předškolní vzdělávání jsou upřesněna vnitřní směrnicí MŠ. 
7. Úplata za školní stravování odpovídá normativním taxám podle věku dítěte-strávníka  

a platných směrnic a vyhlášky o školním stravování. § 5 - dítě, které v období školního roku 
dovrší 7 let je posuzováno ve vyšší limitované skupině strávníků a hradí vyšší stravné. Výše 
stravného je určena vždy na začátku škol. roku vedoucí ŠJ. Platba za stravné bude hrazena 
převodem paušální částky na účet školy! Odhlašování obědů je nutné 24 hod. předem, 
neodhlášený oběd je možné 1. den nepřítomnosti dítěte vyzvednout na třídě do přinesené 
nádoby. 

8. Opakované neuhrazení těchto plateb může být důvodem k ukončení docházky dítěte  
do MŠ. 

 

Čl. III. 

O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ může ředitelka rozhodnout: 

1. z důvodu neúčasti na vzdělávání v MŠ po dobu delší než 3 týdny bez řádné omluvy 
2. z důvodu narušování provozu mateřské školy zákonnými zástupci  
3. ukončení vzdělávání ve zkušební době 
4. z důvodu neuhrazení plateb za „školné“ a stravné 
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Čl. IV 

                                PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu  
pro děti v rozmezí od 6.30 do 17.00 hodin. 

2. V měsíci červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz 
omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ zákonným 
zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 

3. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související 
s výchovně vzdělávací činností školy. 

4. Děti přicházejí do MŠ do 8.40 hod., výjimečně později po předchozím oznámení. Rodiče 
omlouvají nepřítomnost dítěte telefonicky nebo osobně na tentýž den ráno, na následující den 
telefonicky v průběhu dne, e-mailem nebo písemně do sešitu v šatně. 

5. Rodiče ráno před vstupem do MŠ používají z bezpečnostních důvodů videotelefon  
a oznámí třídní učitelce příchod dítěte. 

6. Režim dne je samostatnou přílohou školního programu a je vyvěšen u každé třídy, může být 
pozměněn v případě výletů, divadelních představení, akcí pro děti apod. 

7. Odchod dítěte – vzhledem k režimu dne je možné vyzvednout dítě po obědě od 12.30  
do 13.00 hod. nebo odpoledne po 15.00 hod. do konce provozní doby. 

 

Čl. V. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

1. Školní stravování zabezpečuje v MŠ školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje  
podle Vyhlášky č.107/2005Sb.ve znění pozdějších změn a řídí se platnými výživovými normami a 
zásadami zdravé výživy. 

2. Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, 
ve kterých probíhá vlastní stravování dětí. 

3. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu a stravování má právo odebrat dopolední přesnídávku, 
oběd a odpolední svačinu. Pokud mimořádně odchází dítě po obědě, má právo odebrat 
odpolední svačinu v souladu s hygienickými předpisy. 

4. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná docházka a stravování, má dítě právo na jídla 
vydávaná v době jeho pobytu. 

5. Způsob stravování dětí je dohodnut s ředitelkou MŠ nebo vedoucí ŠJ při zápisu 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

6. Kromě jídel zajišťuje školní jídelna i tekutiny. 
7. Při omlouvání dětí zákonnými zástupci zajistí MŠ nahlášení této skutečnosti i vedoucí školní 

jídelny. 
8. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla předem známá, mohou si zákonní zástupci za první den 

nepřítomnosti odebrat do přinesené nádoby ve školní jídelně oběd za tento den v době podávání 
oběda. 

 

Čl. VI. 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu v MŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci  
od doby převzetí od zákonného zástupce do doby předání dítěte zpět zákonnému zástupci nebo 
jim pověřené osobě. 

2. Péči o bezpečnost dětí upravuje vyhláška č.14/2005,tj. počet dětí na 1 ped. pracovníka mimo 
území MŠ připadá nejvýše 20 dětí z běžných tříd a další specifikace. 

3. Mateřská škola přijímá děti, které se podrobily stanoveným očkováním a doloží tuto skutečnost 
písemným potvrzením na přihlášce nebo v evidenčním listě dítěte. 

4. V případě onemocnění dítěte nebo úrazu jsou rodiče ihned informováni a vyzváni k převzetí 
dítěte do vlastní péče. Pokud to okolnost vyžaduje, zajistí MŠ ošetření u lékaře, písemný zápis a 
následně informuje zákonného zástupce. 

5. Hygienické požadavky na provoz MŠ jsou dodržovány ve smyslu platných vyhlášek  
a norem, zejména 108/2001Sb.,137/2004Sb. a §33 vyhlášky č.135/2004Sb. 
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6. MŠ výchovně působí na zdravý způsob života, v rámci školního programu seznamuje děti 
s nebezpečnými patologickými jevy – drogy, alkoholismus, vandalismus, kriminalita a jiné formy 
násilného chování. 

7. V rámci prevence vytváří MŠ příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem,  
mezi dětmi a zaměstnanci MŠ, mezi pedagogy a zák. zástupci dětí, v rámci multikulturní výchovy 
učí děti respektovat a nahlížet do kultury jiných národností, pedagogičtí pracovníci sledují a 
případně řeší deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích. 

 

Čl. VII. 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci správné a 
šetrné zacházení s hračkami, pomůckami a ostatním majetkem. 

2. Po dobu pobytu rodičů v MŠ jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek v mateřské 
škole. Od 1.1. 2009 je MŠ pojištěna společnou pojistkou škol a školských zařízení zřizovatelem, 
tj. ÚMČ Praha 4, Táborská 350.  
Pojistná smlouva je uložena v dokumentaci MŠ. 

Všichni jsou odpovědni se chovat k majetku tak, aby byla zajištěna jeho maximální ochrana a 
péče. 

 

      Seznámení zaměstnanců do 15 dnů od nabytí platnosti tohoto řádu. 

O vydání a obsahu Školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce poskytnutím výtisku  
při nástupu dítěte do MŠ, seznámením na třídní schůzce v průběhu září 2011, dále je  
ke stažení na webových stránkách MŠ. 

 

V Praze dne : 18.8.2011 

                                                                                                Mgr. Alena Šebková 

                                                                                  ----------------------------------- 

                                                                                         ředitelka mateřské školy 
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Příloha č. 6 - Příklad školního řádu – zřizovatel – církev 

 

Církevní mateřská škola Srdíčko 
Podpěrova 1879/2, Praha 5 – Lužiny, 155 00 

tel.: 251 622 425, e-mail: cms.srdicko@seznam.cz, web: www.cms-srdicko.cz 
IČO: 60 43 71 71, č.ú. 127730369/0800 

_________________________________________________________________________________
_________ 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
Provoz mate řské školy  
Provozní doba CMŠ je denně od pondělí do pátku v době od 6:30 do 17:00 hod. mimo letní prázdniny.  
Předškolní vzd ělávání  
CMŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho 
individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte, vytváří základní 
předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání a zabezpečuje uspokojování jeho přirozených potřeb.  
Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.  
Přijímací řízení a zařazování d ětí do MŠ  
 
• Do mateřské školy jsou přijímány především děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, od tří let 
věku, CMŠ se nebrání přijímat děti s postižením, pro které je přínosná integrace a za předpokladu 
osobního asistenta. Mohou být přijímány také děti do 3. roku.  
• Zařazení dítěte probíhá formou zápisu zpravidla v březnu předcházejícího školního roku.  
O termínu zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím plakátů, webu.  
• O zařazení do CMŠ rozhoduje ředitelka podle kapacity školky a informuje zákonné zástupce 
zasláním ,,Rozhodnutí o přijetí dítěte do CMŠ“.  
• Dítě může být přijato i na zkušební dobu, např. 3 měsíce, podle individuální potřeby.  
• Děti jsou přijímány do CMŠ první vyučovací den školního roku, ale i během školního roku, umožňuje-
li to kapacita. Před nástupem vyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte.  
• Děti přicházejí do CMŠ ráno od 6:30 do 8:30. Dítě lze přivést v jiném časovém období,  
po domluvě s učitelem ve své třídě. Pokud zákonný zástupce přivede své dítě po 8:30 hod., aniž by 
předem došlo k upozornění, nemusí být dítě v daný den přijato.  
• Zákonný zástupce je povinen předat své dítě paní učitelce osobně, teprve pak může opustit školu.  
 
Odklad školní docházky  
Na základě doporučení pediatra a PPP vystaví ZŠ, do které se dostaví zákonní zástupci  
s dítětem k zápisu a požádají o odklad školní docházky, rozhodnutí o odložení školní docházky. Do 30 
dnů po jeho obdržení požádají zákonní zástupci ředitelku CMŠ o prodloužení docházky do CMŠ.  
 
Nepřítomnost dít ěte  
Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit CMŠ nepřítomnost dítěte. Onemocní-li dítě náhle, omluví 
je ihned telefonicky nebo osobně nejpozději do 8.00 hod. ráno, a to z důvodu odhlášení stravy. 
Neučiní-li tak zákonný zástupce dítěte do tohoto termínu, jeho dítěti se započítává stravné, jako by 
bylo v daném dni přítomno.  
 
Ukon čení docházky dít ěte  
Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do CMŠ po předchozím písemném 
upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:  
 
• dítě se, bez omluvy zákonným zástupcem, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání  
po dobu delší než 2 týdny  
• zákonný zástupce dítěte opakovaně narušuje závažným způsobem provoz MŠ  
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu  
za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady  
• v průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny  
 
Bezpečnost d ětí  
Za bezpečnost dětí v CMŠ odpovídají pedagogické pracovnice převzetím dítěte od zákonného 
zástupce nebo jím určené pověřené osoby, až do zpětného předání dítěte zákonnému zástupci nebo 
pověřené osobě.  
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Pokud chce zákonný zástupce někoho pověřit vyzvedáváním dítěte ze školky, je to nutné písemně 
uvést v „Pověření rodičů k vyzvedávání dítěte“ předem. Bez písemného pověření nevydá učitelka dítě 
nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci. Jiná, zákonným zástupcem pověřená osoba se prokáže 
občanským průkazem. V případě vyzvedávání dětí sourozenci mladšími 18 ti let, je třeba taktéž 
písemně uvést v „Dohodě o vyzvedávání dítěte z CMŠ nezletilým sourozencem“ jméno, příjmení a 
datum narození staršího sourozence.  
Odchody dětí jsou určeny jejich docházkou  
 
• děti ze třídy s polodenní docházkou odcházejí po obědě od 12:30 do 13:00 hod.  
• děti z ostatních tříd odcházejí dle ranního označení rodičů v docházce ve třídě, a to buď  
po obědě od 12:30 do 13:00 hod., nebo po odpoledním odpočinku od 15:00 do 17:00 hod.  
Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným 
zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.  
Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:  
• odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, 
zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)  
• rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), 
které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).  
 
Bezpečnost dětí upravuje směrnice „Zajištění bezpečnosti dětí“, která je součástí BOZP CMŠ.  
Bezpečnost dětí mimo území školy a při cestě veřejnými dopravními prostředky je zajištěna  
v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Bezpečnost dětí na škole  
v přírodě se řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickým pokynem MŠMT.  
 
Prevence šikany a agrese je spojena s tvorbou a přijetím pravidel společného soužití. Důležitým 
prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu 
mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a 
zákonnými zástupci dětí. Prevence závislostí je vázána  
na posilování a vytváření žebříčku hodnot, které odpovídají našemu křesťanskému zaměření.  
Děti jsou vedeny k ochraně zdraví a ke správným zdravotním a stravovacím návykům.  
 
Zdravotní pé če při onemocn ění  
Zákonní zástupci jsou povinni při předávání dítěte upozornit pedagogické pracovnice  
na případné změny zdravotního stavu dítěte, výskyt infekčního onemocnění v rodině atp.  
Do kolektivu nemůže být přijato nemocné dítě. Učitelka může provádět takzvaný ranní „filtr“, aby byl 
chráněn dětský kolektiv od nakažení nachlazením či dětskou nemocí. Onemocní-li dítě v průběhu dne, 
pak bude skutečnost oznámena zákonným zástupcům a ti pak zajistí co nejrychlejší vyzvednutí dítěte 
z CMŠ.  
Po delší infekční nemoci dítěte CMŠ zpravidla vyžaduje potvrzení od lékaře, že dítě může nastoupit 
do dětského kolektivu.  
Stane-li se dítěti během pobytu v CMŠ závažnější úraz, jsou jeho zákonní zástupci ihned informováni. 
Podle závažnosti úrazu se případně zavolá záchranná služba a zákonní zástupci jsou informováni 
hned vzápětí. Pokud je úraz méně závažný a vyžaduje pouze běžné ošetření (např. odření kolena) a 
dítě se jeví bezproblémově, hlásí se to zákonným zástupcům  
při běžném vyzvedávání dítěte. Všechny úrazy jsou zapisovány do Knihy úrazů CMŠ. Záznam o úrazu 
škola vyhotovuje v souladu s Vyhláškou č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáku  
a studentů.  
 
Definování školního úrazu  
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které  
s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci 
školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z 
přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem  
při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené 
odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. 
Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy  
a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy 
při akcích konaných mimo školu. Předávací zónu tvoří třída.  
Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte  
v CMŠ a při akcích CMŠ organizovaných.  
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Veškeré informace o připravovaných akcích v CMŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce  
v hale CMŠ nebo prostřednictvím webových stránek či e-mailem. Doporučujeme rodičům pravidelně 
sledovat nástěnky.  
 
Oblékání d ětí  
Dítě v CMŠ potřebuje celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na zahradu - včetně obuvi, vhodné 
přezůvky, pyžamo, pláštěnku. Dítě by mělo mít oblečení podle období a počasí, aby mu nebránilo v 
pohybu a při hracích aktivitách. Všechny věci musí mít dítě označené. Ve třídě z hygienických důvodů 
používáme papírové kapesníky na jedno použití.  
Všichni zaměstnanci CMŠ i děti se ihned po příchodu do budovy přezouvají, zákonní zástupci a 
návštěvy CMŠ vstupují do šatny dětí, či jiných prostor v návlecích nebo se vyzouvají.  
 
Práva d ětí  
Dítě má právo  
- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností  
- na bezpečnost a ochranu zdraví v mateřské škole  
- na volný čas a odpočinek  
- na účast ve hře odpovídající jeho věku a na stýkání se s jinými dětmi  
- užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství  
 
Práva a povinnosti rodi čů  
- Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního  
a rodinného života  
- Rodiče se mohou účastnit po dohodě na programu MŠ, výchovné koncepci školy  
i mimoškolních aktivitách. Mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného 
programu školy.  
- Rodiče mohou vyžádat od učitelky informace o dítěti. Mohou po dohodě konzultovat výchovné i jiné 
problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.  
- Učitelky umožňují zákonným zástupcům, zvláště v adaptačním období dítěte, vstup do herny a v 
případě nutnosti i delší pobyt s dítětem v CMŠ, ne však déle než 14dní od nástupu  
do CMŠ.  
- Pokud mají zákonní zástupci nějaké připomínky nebo návrhy, řeší je s učitelkou nebo ředitelkou.  
- Rodiče jsou povinni sledovat informační nástěnky, označit dětem části oblečení, informovat ráno 
učitelku o případném zdravotním problému dítěte, včas omlouvat nepřítomnost dítěte, vodit dítě do 
mateřské školy vždy čisté a upravené. Jejich povinností je také dodržovat stanovené termíny plateb v 
CMŠ.  
- Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte.  
- Pedagogické pracovnice vítají zájem zákonných zástupců o CMŠ, ať už se jedná o zájem  
ve výchovně vzdělávací práci nebo o jakoukoli pomoc školce – osobní, materiální či finanční dary na 
nákup pomůcek, hraček, knih. Za jakoukoli pomoc je CMŠ vděčná.  
 
Práva a povinnosti pedagog ů a zaměstnanc ů školy:  
Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování 
ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje  
o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným 
zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.  
 
Zacházení s majetkem školy  
Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Dojde-li k poškození 
majetku ze strany dítěte způsobeného v důsledku nerespektování školních pravidel a zvyklostí, 
způsobeného úmyslně, v afektu nebo v důsledku nerespektování pokynů dospělého, jednorázově či 
opakovaně bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte). Zákonný zástupce je 
povinen uvést věc do původního stavu opravením nebo zajištěním její náhrady, v co nejkratším 
termínu.  
 
Tento školní řád nabývá platnosti dne 14. 9. 2010  
 

Mgr. Eva Kuchyňková  
ředitelka školy 



70 
 

Příloha č. 7 - Příklad školního řádu – zřizovatel – soukromý 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Školi čka Na zámku  
Golčova ½, Praha 4 – Kunratice  

+420 607 554 831, e-mail: lucie@skolickanazamku.cz 
+420 722 959 616, e-mail: michaela@skolickanazamku.cz 

www.skolickanazamku.cz  
Školička Na zámku v Kunraticích má dvě třídy s věkově smíšenými dětmi od 3 -7 let, které jsou děleny 
podle přirozených individuálních potřeb dětí do skupin.  
Školička pracuje podle vlastního programu, v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
schváleným MŠMT.  
Školička:  
 podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku  
 podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji  
 podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte  
 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte  
 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání  
 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání  
 poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami  
 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí  
 
I. Provoz a vnit řní režim  
Provoz školičky je od 7.00 do 18.00 hodin.  
Děti obvykle přicházejí do školičky do 9:00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální 
potřeby rodičů.  
Odchod dít ěte podle časovém režimu:  
 dopolední 12:45 – 13:15  
 půldenní 15:00 – 15:15  
 celodenní po 15:00  
 
Nepřítomnost dítěte ve školičce:  
Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost ve školičce, oznámí tuto 
skutečnost včetně uvedení doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu pedagogickému 
pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, zasláním emailu nebo telefonicky v den 
nepřítomnosti dítěte, a to nejpozději do 8.00 hod .  
V případě, že nebude nepřítomnost dítěte včas oznámena, nemají rodiče nárok ani  
na náhradu, ani na vrácení peněz.  
Na následující dny rodiče děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, a to osobně, telefonicky nebo 
emailem.  
V případě nepřítomnosti dětí, které jsou v režimu 5CD, 5PD, 5D, nemají rodiče možnost náhrad. Za 
absenční dny ve školičce jim vracíme 80% z částky školičkovného.  
Pro ostatní režimy platí, že za absenční dny ve školičce nevracíme školičkovné, ale děti si mohou 
nahradit absenci v jiné dny, v rámci následujícího měsíce  
(po konzultaci s učitelkou). Pokud si nestihnou dny vybrat, automaticky jim s koncem měsíce dny 
propadají a nemají nárok ani na vrácení peněz.  
Onemocnění dítěte:  
V případě onemocnění dítěte, které bude delší než 10 pracovních dní vcelku a bude potvrzené 
lékařem, odečteme 50% školičkovného v následujícím měsíci.  
Pozdní vyzvedávání dětí:  
- 100,- Kč/každá započatá hodina  
- tolerujeme 1x zpoždění za měsíc  
- při odchodu zákonného zástupce (nebo osoby pověřené rodičem – viz plná moc) s dítětem, upozorní 
učitelka, která dítě předávala, na pozdní příchod – čas zapíše do tabulky a rodič jej potvrdí podpisem  
- celkovou částku za pozdní příchody sdělí učitelka zákonnému zástupci vždy poslední den  
v měsíci (sms, e-mail nebo osobně)  
- zákonný zástupce je povinen tuto částku do 10. dne následujícího měsíce uhradit  
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Den ve školi čce:  
Děti mají prostor pro činnosti a spontánní seberealizaci, kde se uplatňují individuální zájmy, talenty a 
originalita dětského chápání světa, cit a prostor pro vlastní tempo a výběr z možných řešení.  
Volnost a spontanita je pojata v rovnováze s výchovně vzdělávacími záměry, které posouvají děti v 
jeho rozvoji a podporují jeho aktivní účast.  
Využití aktivizujících metod, které jsou založené na činnostech a podporují zájmy  
a radost z poznávání a učení např. metody prožitkové a aktivizující, řešení problémů prostřednictvím 
navozených situací, pokusy, experimenty atd.  
Pedagogové zajišťují vhodné prostředí, které je pro dítě vstřícné a podnětné, volí vhodné přístupy 
podle individuálních, případě specifických potřeb dítěte.  
Den ve školičce se odehrává v duchu aktuálního tématu, projektu, období atd.  
Školní program je zpracován do ucelených, tématických bloků, projektů, které umožní dětem 
přirozeně chápat souvislosti.  
Den zahrnuje:  
- spontánní hry a činnosti v koutcích herny  
- ranní komunitní kruh  
- činnosti na dané téma  
- tělovýchovné chvilky  
- hodnotící kruh  
- pobyt venku  
- hygienu  
- přípravu na stolování  
- stolování  
- oběd  
- odpolední relaxace  
- odpolední klidové aktivity  
- doplňkové zájmové činnosti  
- didaktické činnosti  
- odpolední aktivity - dle roční doby ve třídě či na školní zahradě  
Denní program je pružný a umožňuje začleňování zvláštních akcí jako jsou například návštěvy rodičů, 
pobyt v přírodě, zohledňuje náladu skupiny dětí. Nenutí děti zabrané  
do hry, aby přešly k jiné činnosti. Je přizpůsobivý, jak pro homogenní, tak pro heterogenní skupinu 
dětí. Denní program může být dále pozměněn v případě výletů, exkurzí, divadelních  
a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.  
Nabízíme řadu nadstandardních aktivit:  
 zájmové kroužky (Lesní tvořílek, Flétnička, Angličtina, Předškoláček, Hudebně dramatický kroužek, 
Sporťáček aj.)  
- aktuální zájmové kroužky jsou vypsány ve školičce  
- zájmové kroužky jsou zařazovány individuálně do dopoledního programu ve školičce  
- délka jedné lekce je 30 minut  
 
 odpolední kroužky (např. Jóga, Zumba, Keramika, Muzikoterapie, Logopedie,…)  
- aktuální odpolední kroužky jsou vypsány ve školičce  
- odpolední kroužky jsou nad rámec základního školičkovného (neplatí pro režimy CD)  
- odpolední kroužky jsou nabízeny také externím dětem  
- doba jedné lekce je 45 minut (přibližně od 14:45 – 15:30)  
- cena jedné lekce je 90,- Kč  
 
 solná jeskyně  
- 1x/týden, v rámci dopoledního programu  
- 50,- Kč/ jedna návštěva  
- návštěvy solné jeskyně jsou nad rámec základního školičkovného (neplatí pro režim 5CD)  
- rodiče platí vždy zpětně, podle toho, kolik lekcí v daném měsíci dítě odchodilo  
- celkovou částku sdělí učitelka rodiči vždy poslední den v měsíci  
- rodič je povinnen tuto částku do 10. dne následujícího měsíce uhradit  
 
 plavecký výcvik  
- 1x/týden, v rámci dopoledního program  
- 100,- Kč/ jedna lekce  
- lekce plavání jsou nad rámec základního školičkovného (neplatí pro režim 5CD)  
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- rodiče platí vždy zpětně, podle toho, kolik lekcí v daném měsíci dítě odchodilo  
- celkovou částku sdělí učitelka vždy poslední den v měsíci  
- rodič je povinnen tuto částku do 10. dne následujícího měsíce uhradit  
 
 lyžařský výcvik  
 třídní a školní výlety  
 divadla, koncerty, kina  
 oslavy /Den dětí, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce/  
 uctívání národních tradic /vynášení Moreny, Masopust/  
 exkurze  
 posezení dětí a rodičů  
 spolupráce s odborníky  
 seznamování dětí s prostředím prvních tříd  
 dny otevřených dveří s dílnou pro děti s rodiči  
 
Pokud školička organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení 
pro děti, besídky, dětské dny, sportovní dny, předplavecký výcvik apod., informuje o tom v 
dostatečném předstihu zákonné zástupce. A to prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem 
při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným 
upozorněním umístěným na nástěnkách u šatny a na schodišti.  
Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nást ěnky a webové stránky školi čky .  
Tyto akce hradí zákonný zástupce (neplatí pro 5 CD).  
Školička Na zámku spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými  
a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí.  
 
II. Podmínky zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví d ětí a jejich ochrany p řed sociáln ě 
patologickými jevy a p řed projevy diskriminace, nep řátelství nebo násilí  
Předcházení rizik ům  
Školička zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při pobytu, při poskytování školičkovských služeb. 
Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti  
s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s 
konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu. 
Prevence sociálně patologických jevů je zpracována v programu.  
Zdravotní zp ůsobilost  
Zákonní zástupci jsou povinni informovat školičku o zdravotním stavu dítěte, především jedná-li se o 
infekční onemocnění, alergické, astmatické potíže. Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno 
za hrubé porušení řádu školy.  
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve školičce (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou 
rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče  
o dítě.  
Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte  
a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.  
První pomoc  
Při náhlém onemocnění dítěte, popř. úrazu, zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci.  
O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte. Všichni 
pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci (traumatologický plán). Telefonní čísla 
zdravotnických zařízení jsou umístěna na určeném místě. Ve třídě umístěna lékárnička  
s potřebným vybavením.  
 
Dozor nad d ětmi  
Za bezpečnost dětí ve školičce zodpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí 
pracovníci školičky, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání 
zákonnému zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.  
Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného 
zákonným zástupcem dítěte. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na 
předepsaném formuláři vedení školičky. Rodiče přebírají plnou zodpovědnost  
po převzetí dítěte jinou osobou za případný úraz dítěte.  
Pobyt dětí na zahradě v době provozu školičky je možný jen pod pedagogickým dozorem.  
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Vedoucí učitelka školičky určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (např. plavání, 
sáňkování) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost další zletilou osobu způsobilou k 
právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí.  
V době realizace zájmových kroužků je dozor zajištěn buď kmenovým pedagogem, nebo rodiče přímo 
předávají dítě lektorovi, který zodpovídá za bezpečnost dětí.  
Při plaveckém výcviku zodpovídají za bezpečnost dětí ti, kteří výcvik vedou. V době před plaveckým 
výcvikem a po jeho ukončení zodpovídají za bezpečnost dětí pedagogové, kteří děti doprovázejí. 
Pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku.  
Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšena možnost ohrožení zdraví, odkládají děti ozdobné a 
jiné předměty (náramky, prstýnky, náhrdelníky apod.). Cvičitel nedovolí,  
aby se dítě bez odložení uvedených předmětů účastnilo příslušné činnosti. Dbá také  
na vhodnou obuv a oblečení.  
Další požadavky na oble čení:  
 pevné bačkory  
 náhradní prádlo (v podepsané tašce)  
 vhodné oblečení pro pobyt venku  
 dle uvážení rodičů pohodlné oblečení pro pobyt ve třídě  
 vhodnou pokrývku hlavy pro pobyt venku (po celý rok )  
 pracovní oblečení na výtvarné a pracovní činnosti  
 zubní kartáček  
 pyžamo  
Pro větší přehled o věcech dětí, prosíme vše podepsat (stačí monogram).  
 
III. Přijímací řízení  
Zápis dětí do školičky na následující školní rok probíhá v měsíci duben v tom kalendářním roce, ve 
kterém následující školní rok začíná.  
Děti mohou být do školi čky p řijímány také v pr ůběhu školního roku.  
Dítě do školičky přijímá na základě žádosti rodičů vedoucí učitelka školičky. Přihlášku dítěte  
do školičky si rodiče mohou vyzvednout ve školičce nebo vytisknout formulář umístěný  
na webových stránkách školičky. Školička může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí  
o přijetí se rodiče dostaví do školičky, vyzvednou si k vyplnění evidenční list dítěte, informace  
o provozu a podmínky školičky a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do 
zařízení. Vedoucí školičky při přijímání postupuje podle vypracovaných kritérií.  
 
IV. Evidence dít ěte  
Při nástupu dítěte do školičky předají rodiče třídní učitelce (vedoucí učitelce) evidenční list dítěte, ve 
kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, 
dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost 
a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení  
o pravidelném očkování doplní do zdravotního dotazníku dětský lékař, a to před nástupem dítěte do 
školičky. Rodiče nahlásí ve školičce každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo 
trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu 
školičky.  
 
V. Platby ve školi čce  
Školi čkovné:  
Výše školičkovného a způsob platby je stanovena ve smluvních podmínkách Smlouva  
o službách.  
Platba školičkovného musí být uhrazena vždy do 20. dne předešlého měsíce. Pokud chtějí rodiče 
platit školičkovné v hotovosti, mají možnost zaplatit učitelce přímo ve školičce vždy  
od 15. do 20. dne v daném měsíci v době od: 8:00 – 9:00  
12:30 – 13:15  
15:00 – 15:30.  
Jestliže nebude platba zaslána na účet nebo přijata v hotovosti do 1. kalendářního dne následujícího 
měsíce, má slečna učitelka právo a nařízení nepřevzít dítě do školičky.  
Rezervační poplatek:  
Je splatný do tří dnů od podpisu závazné přihlášky. Je odečítán z první platby školičkovného. Tento 
poplatek je v případě, že dítě nenastoupí do školičky, nevratný!!  
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Registra ční poplatek:  
Činí 1.500,- Kč a je splatný s první úhradou školičkovného.  
Pozdní vyzvedávání d ětí ze školi čky:  
Viz I. Provoz a vnitřní režim, Pozdní vyzvedávaní dětí  
VI. Stravování  
Jídlo je dětem podáváno ve třídách 3x denně (celodenní časový režim dítěte), podle zákona  
o stravování jsou dodržovány hygienické normy a nutriční hodnota jídel pro děti. Školička pečuje o 
zdravou výživu – pestrá a plnohodnotná strava, odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího 
dětského organismu. Správná výživa dítěte představuje především ovoce  
a zeleninu, zejména syrovou, dostatek mléčných výrobků, libového masa, ryb, drůbeže, luštěnin, 
obilninových výrobků a vhodných tekutin. Školička stravuje děti podle jejich individuálních potřeb na 
výživu (např. diabetes, aj.)  
V průběhu denního pobytu ve školičce se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího 
režimu:  
 9:15 – 9:45 podávání dopolední přesnídávky  
 11:30 – 12:15 oběd  
 14:30 – 15:15 podávání odpolední svačiny  
 
V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu ve školičce k dispozici nápoje, (vždy 
výběr ze dvou nápojů - např. čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, balené vody, čerstvé 
ovocné nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou 
obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje jako doplněk stravování (oběd, přesnídávka, 
svačina) a v průběhu celého pobytu ve školičce  
v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.  
 
VII. Práva a povinnosti d ětí a jejich zákonných zástupc ů ve školi čce  
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah ů s pedagogickými pracovníky  
 
Dítě má právo:  
 aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské 
pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)  
 být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na 
přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)  
 na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu 
to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na 
pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku...).  
 být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo 
vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu 
na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na 
soukromí ...).  
 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co 
se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován  
na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem ...).  
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)  
Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování 
ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje  
o metodách a postupech při plnění výchovných cílů školičky. Učitel je povinen odpovídat zákonným 
zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným  
a vhodným způsobem.  
 
Rodiče mají právo:  
 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života  
 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě  
 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou školičky  
 přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školičky  
 projevit jakékoli připomínky k provozu školičky, učitelce nebo vedoucí učitelce školičky  
 požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ  
 
VIII. Závěrečná ustanovení  
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Tento školní řád je účinný od 5. září 2011. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu 
mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou 
seznámeni všichni zaměstnanci Školičky Na zámku a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. 
Během školního roku mohou rodiče i zaměstnanci připomínkovat školní řád.  
Jsme tu pro Vás a především pro Vaše děti.  

Lucie Šafratová  
Vedoucí učitelka 

 


