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Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce 

se sídlem Bulovka 1606/5, Praha 8 - Libeň 

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak ZSB –B/001/2023          A.1.4                    A5 

Vypracoval: Mgr. Radislava Jiřičková, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Radislava Jiřičková, ředitelka školy 

Účinnost: 27. ledna 2023 

Tento vnitřní předpis nahrazuje Školní řád pro MŠ ze 4.4. 2013, č.j.: ZSB-A/0213/2013. 

 

Na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává ředitelka Základní školy 

a Mateřské školy při Nemocnici Na Bulovce, jako její statutární orgán tento vnitřní předpis - školní řád 
mateřské školy. 

 

1. Obecná ustanovení: 

Školní řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich 

zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole; provoz  

a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem 

školy ze strany dětí a odkazuje na způsob školního stravování. 

 

2. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole  

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

2.1. Dítě má právo: 

a) vzdělávat se v této mateřské škole při zdravotnickém zařízení pokud je hospitalizované ve 

Fakultní nemocnici Bulovka a pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, 

b) k zařazení do mateřské školy při zdravotnickém zařízení na základě doporučení ošetřujícího 

lékaře a souhlasu zákonného zástupce dítěte, a to ve věku od 2 do zpravidla 6 let, 

c) od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, z tohoto důvodu při 

přeplněnosti naší MŠ mají tyto děti přednostní právo na vzdělávání, 

d) na zajištění činností a služeb poskytované školou, na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující 

optimální rozvoj jeho osobnosti a jeho schopností, 

e) na odpočinek a volný čas, 

f) být respektován jako jedinec s možností rozvoje s právem tvořit si (přiměřeně svému věku) svůj 

vlastní život, 

g) při vzdělávání využívat zařízení školy, vzdělávací pomůcky a další vybavení způsobem,  

který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny. 

2.2. Dítě je povinno: 

a) adekvátně reagovat a respektovat pedagoga a ostatní zaměstnance školy, 

b) snažit se dodržovat hygienické, společenské a bezpečnostní návyky, 

c) chovat se tak, aby neubližovalo sobě ani ostatním, 
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d) být při hře tolerantní, učit se řešit konflikty dohodou (přiměřeně svému věku), 

e) neničit práci druhých, ani majetek školy. 

2.3. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo: 

a) účastnit se přímé vzdělávací činnosti dítěte, 

b) přispívat svými nápady k obohacení vzdělávací činnosti dítěte, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání jejich dítěte. 

2.4. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni: 

a) seznámit se s tímto školní řádem a dodržovat jeho ustanovení, 

b) řídit se pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti všech přítomných ve vzdělávání, 

c) dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla 

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

 

3. Provoz a vnitřní režim školy 

a) škola je v provozu zpravidla od 8 do 16 hodin, 

b) rozsah a organizaci vzdělávání dítěte určuje ředitelka školy po dohodě s ošetřujícím lékařem, 

c) vzdělávací činnosti MŠ probíhají podle svého charakteru, prostorových možností dětských 

lůžkových oddělení a zdravotního stavu dítěte na lůžku nebo v místech určených zdravotnickým 

personálem, 

d) převládá individuální vzdělávací činnost nad řízenými činnostmi, 

e) provoz MŠ může být upraven podle náročnosti organizačního zajištění příležitostných akcí  

(např. besedy, divadlo), 

f) služby poskytované školou jsou bezplatné, 

g) stravování a pitný režim zajišťuje Fakultní nemocnice Bulovka v rámci hospitalizace. 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí  

a) dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači, 

b) povolení k účasti na akcích konaných mimo dětská lůžková oddělení vydává ústně zdravotnický 

personál, 

c) učitelka MŠ je povinna při vzdělávacích činnostech přihlížet k základním fyziologickým 

potřebám dítěte, jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a doporučení zdravotnického personálu, 

d) učitelka MŠ dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 

předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady 

technického rázu, je její povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného  

nebo zdravotnický personál, v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody, 

e) ve všech prostorách dětských oddělení je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných 

omamných látek. 

 

 



Školní řád mateřské školy   3 

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí (popř. zákonných zástupců) 

a) dítě je povinno zacházet s vybavením školy i se svěřenými hračkami a dalšími vzdělávacími 

pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou 

určeny, 

b) zákonný zástupce je povinen bezodkladně hlásit veškeré ztráty a nálezy učitelce MŠ  

či jinému zaměstnanci školy nebo zdravotnickému personálu, 

 

6. Závěrečná ustanovení 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně 

ředitelky školy. 

 

 

 

 

Mgr. Radislava Jiřičková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

  


