SETKÁNÍ S RODIČI 25.5.2017 V MŠ
Organizace školního roku 2017-2018
a výhled do budoucnosti

SOUČASNÝ STAV
• Do 1. ročníku odchází 10 dětí.
• Po zápise konaném 3.5. přijato 9
dětí.
• Od 1. září školka naplněna na 24
dětí, tzn. máme jedno volné
místo.
• V příštím školním roce budou ve
třídě pouze tři předškoláci.
• Škola přijímá děti již dvouleté,
aby mohla finančně zajistit
stanovenou provozní dobu.

• Škola podala žádost o podporu z
operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělání.
• Z programu bude financována
vzájemná spolupráce
mateřských škol a především
chůva na úvazek 0,5 dopoledne.
• Doba projektu do 31.1.2019 –
respektive 14 měsíců.

CO ČEKÁ MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Přijímání dětí dozná nová pravidla:

od 1.9.2017 povinně čtyřleté
od 1.9.2018 povinně tříleté

• Nová pravidla financování mají nastat
k 1.9.2018, kdy by mělo ministerstvo
zohledňovat počet hodin s dětmi
(provozní dobu), oproti dnešnímu
financování na počet dětí.

od 1.9.2020 povinně dvouleté

• !!! Povinná docházka pro
předškoláky – omluvný list !!!
• Počet dětí v obci opět klesá.

• Současný způsob financování
nebude stačit k zajištění provozní
doby v budoucnu.

• K 1.9.2017 dochází k formálním
úpravám školního řádu a vzdělávacího
programu. Dokumenty budou
doplněny o problematiku přijímání a
inkluze.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Školní rok je organizován pomocí
školního vzdělávacího programu,
se kterým by se měl každý rodič
podrobně seznámit. Obsahuje
nejenom aktivity na jednotlivé
měsíce v roce, ale přesně charakterizuje školu, její podmínky a
možnosti, organizaci vzdělávání
a uspořádání dne.
• Stává se nám, že rodiče
seznámení se s ŠVP podepíší bez
jeho znalosti, a vznikají pak
zbytečné dohady a diskuze.

• Apeluji prosím na dodržování času
pro předávání dětí, tedy do 8,00. V
tento čas již začíná řízená činnost.
• Stejně tak apeluji na vyzvedávání
dětí nejpozději do 16,00. Budova
školky se v tuto hodinu zavírá.
• Prosím o včasnou platbu stravného
a školného. Školné je v příštím
školním roce 323,- a cena svačina,
oběd, svačina 8, 18, 8 Kč.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Školní rok je organizován od 1.9. do 31.8.
• Během školního roku jsou vyhlášeny několikeré krátké prázdniny pro
základní a střední školy.
• Omezení provozu mateřských škol probíhá ze zákona č. 262/2006 Sb.
zpravidla v době přerušení provozu, tedy v době letních prázdnin.
Tato doba je určena k čerpání zákonné dovolené pracovníků škol.
Pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 40 dnů dovolené.
• Podle stanoviska pracovníků České školní inspekce má být školka
uzavřena osm týdnů v době letních prázdnin.
• K přerušení provozu může dojít i v době krátkých prázdnin se
souhlasem zřizovatele a dohodou s rodiči.
• Pedagogický pracovník si nemůže vybrat dovolenou takříkajíc, kdy
chce.

• § 218

ZÁKONÍK PRÁCE A PRACOVNÍ ŘÁD

• (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci
určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém
zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo.
(2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel
povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce
následujícího kalendářního roku.

• Pracovní řád pro zaměstnance škol čl. 11 - Pedagogickým pracovníkům určí
zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu školních prázdnin.
• Finanční prostředky od státu jsou ale vázány na kalendářní rok a nejsou
převoditelné.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci
a srpnu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní
ředitel na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) nejméně 2
měsíce předem.
• Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po
projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo
přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
školy zveřejní ředitel na přístupném místě neprodleně poté, co se o
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
• Toto je standardní článek školních řádů mateřských škol v ČR.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Z předchozích stránek vyplývá:
1. Buď uzavření MŠ na prakticky celé dva měsíce.
2. Využít krátkých školních prázdnin k rozmělnění a zkrácení
letního omezení provozu.
3. Možnost dohody zřizovatelů blízkých obcí k zajištění
provozu v srpnu v rámci mateřských škol Křinec, Oskořínek
a Hrubý Jeseník. To vše na základě písemných žádostí a
souhlasů zákonných zástupců, aby byl zajištěn soulad se
zákonem o ochraně osobních údajů.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Jako nejméně bolestná se mně zdá varianta č. 2.
• Ve školním roce je celkem cca 15 dnů krátkých školních
prázdnin: podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční.
• Pokud tyto dny využijeme k omezení provozu, v létě bude
školka uzavřena vždy jen pět týdnů na místo osmi.
• Provoz školky nelze dlouhodobě zajišťovat jen jedním
pedagogickým pracovníkem z bezpečnostních důvodů.
Provozní doba je 9 a půl hodiny s dvaceti pěti dětmi.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září
2017.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v
úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny připadnou na období od 12. do 18. února 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna
2018.

Najdete na: http://zshrjesenik.cz/archiv

PROVOZ O LETOŠNÍCH LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
• Počet volných dnů v roce 2017:
2.1., 3.2., 6. – 10.2, 13.4., 26. – 27.10., 23.12.-1.1. = 13 dnů (o 3 méně než
v roce 2016)
Školka byla a bude otevřena: 3.2., 13.4., 26. a 27.10. takže využito dnů
9 (rozhodnutí rodičů ponechat školku otevřenou o pololetních a
velikonočních prázdninách)
• Z toho plyne uzavření v červenci a srpnu na 31 dnů
• Proto vydal ředitel školy rozhodnutí o omezení provozu mateřské školy
od 1.7. do 20.8. + 3 dny v prosinci.
• Loňská dovolená totiž nebyla z důvodu otevřené školky vyčerpána a
byla komentována ČŠI.

MOŽNÉ ŘEŠENÍ ZKRÁCENÍ OMEZENÍ
Pokud dojde k dohodě na uzavření školky ve
dnech podzimních prázdnin a ředitelského
volna (čtvrtek a pátek 26. – 27. říjen a pátek 29.
září po sv. Václavu) může být provoz školky
otevřen:

14. srpna

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dítě má právo:
• na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona
• na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností
• na zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj
• na zabezpečení uspokojování přirozených potřeb (jídlo, pití, hygiena, pohyb, spánek)
• na vzdělávání v emočně kladném prostředí

• na individuální přístup
• na respektování jako jedince ve společnosti (barva pleti, jazyk, rasa, sociální skupina)

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Povinnosti dětí
• dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě
• řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy
• šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…)
• dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…)

• chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy
předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
• dodržovat pravidla hygieny

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rodiče mají právo:

• na zachování diskrétnosti a ochranu informací
• konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí
učitelkou školy (konzultace po předešlé domluvě)
• na informace o dění v MŠ
• na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o
průběhu a výsledcích jeho vzdělávání
• k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo
ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu
jinému než jeho zákonnému zástupci
• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení
• po dohodě s pedagogickým personálem se účastnit dění v MŠ
• přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího
programu školy

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Povinnosti zákonných zástupců dětí:

• zajištění řádné docházky dítěte do mateřské školy
• předání dítěte při příchodu do MŠ o s o b n ě pedagogické pracovnici
• rodiče neprodleně informují pedagogy o případných zdravotních obtížích dítěte,
které by mohly mít vliv na vzdělávání
• přivádí své děti do MŠ včas, děti jsou přijímány do školy od 6,30 do 8,00 hodin
• do MŠ patří dítě pouze zdravé, zamlčování zdravotního stavu dítěte bude
považováno za porušení tohoto řádu
• léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) v mateřské škole nepodáváme!
• Výjimku tvoří léky, které je nutné používat v pravidelných intervalech a jejich
nepodání by mohlo ohrozit zdraví či život dítěte (např. dítě diabetik apod.)
• rodiče oznamují včas nepřítomnost dítěte v MŠ
• dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby pouze na základě písemného
pověření

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Povinnosti zákonných zástupců dětí:

• rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod. a to osobně učitelce
nebo telefonicky na čísla – 605 042 102 a 606 422 396, na následující dny děti
omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky
• pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto
neprodleně ohlásit pedagogickému personálu
• zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění
(kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…)
• bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské
školy informováni o jeho zdravotních obtížích
• na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte
• všechny změny důležitých údajů je nutné ohlásit (telefonní čísla, adresa, zdravotní
pojišťovna, kontaktní email, změny ve vyzvedávání dítěte, trvalého pobytu, adresy
pro doručování písemností apod.)
• úhradu za předškolní vzdělávání a za obědy je nutné platit ve stanoveném
termínu dle směrnice ředitele školy
• zákonní zástupci nesou odpovědnost za věci, které děti do školky přinášejí
• není dovoleno přivádět do areálu mateřské školy psy a kouřit v areálu školy

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Důvody ukončení předškolního vzdělávání:
• Ředitel může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po
předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:
• dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské
školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy
jiný termín úhrady
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitel na přístupném
místě ve škole (nástěnka pro rodiče) nejméně 2 měsíce předem.
• Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se
zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitel na přístupném
místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
• Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče
vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:15 hodin.
• V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do
16:00 hodin.
• Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce
bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem,
je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.
• Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných
důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Povinnost předškolního vzdělávání
• od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
• zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
• pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se
přestupku podle § 182a školského zákona
• dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole,
pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální
vzdělávání dítěte
• zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,
docházelo řádně do školy, zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se
tím přestupku podle 182a školského zákona.
• povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
od 8:00 – 12:00 hodin
• povinnost není dána ve dnech školních prázdnin
• náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání - doložit důvody nepřítomnosti dítěte,
pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitel vyzve
(pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list)

DĚKUJI VÁM ZA ÚČAST

