Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici
Vídeňská 800, 146 00 Praha 4
_________________________________________________________

Školní řád mateřské školy
Školní řád je zpracován na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) a příslušných prováděcích předpisů.
I. Obecná ustanovení
1. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla
vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými ve výchovně vzdělávacím procesu, upravuje chování dětí,
zacházení se školním majetkem, ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy.
2. Všem osobám účastným ve výchovně vzdělávacím procesu je v rámci školního řádu poskytnuta veškerá
možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženskou a veškerou další netolerancí ve smyslu
Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
3. Škola při vzdělávání zohledňuje fyziologické potřeby dětí, přistupuje k dětem individuálně, konzultuje
zdravotní stav s ošetřujícím lékařem, vytváří podmínky pro zdravý vývoj, snaží se předcházet vzniku sociálně
patologických jevů.
4. Mateřská škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, mravní, estetickou pracovní
a ekologickou výchovu.
5. V MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu „ Rok v mateřské škole při nemocnici“
6. Školní řád je závazný pro všechny děti MŠ, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
7. Školní řád je schválen pedagogickou radou a školskou radou.
II. Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování
A) Práva dětí
1. Dítě má právo na to, aby bylo ve škole uznáváno jako osobnost. Je chráněno před jakoukoliv formou
diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy.
2. Dítě má právo na vzdělávání.
3. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož dítě pochází.
4. Dítě má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů týkajících se jeho osoby.
B) Povinnosti dětí
1. Děti jsou seznamovány se školním řádem a vedeny k jeho dodržování.
2. Děti jsou vedeny k ochraně svého zdraví i svých spolužáků, k dodržování zásad kulturního chování,
k dodržování hygienických zásad, učí se chovat ohleduplně, dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
Jsou slušné k ostatním dětem, pracovníkům i návštěvníkům školy.
3. Dětem je zakázáno do školy a na akce organizované školou nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo
způsobit úraz a rovněž tyto věci užívat.
4. Dětem je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, s elektroinstalací, s elektrickými spotřebiči bez dozoru
pedagogického pracovníka.
5. Děti nenosí do školy cenné věci. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů.
C) Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Zák. zástupce dítěte má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávacího
procesu.
2. Zák. zástupce dítěte má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí výchovně
vzdělávacího procesu a jeho vyjádření je věnována pozornost.
3. Zák. zástupce dítěte má právo volit a být volen do Školské rady.
4. Zák. zástupce dítěte je povinen na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se výchovně vzdělávacího procesu a chování dítěte.

5. Zák. zástupce dítěte je povinen oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte.
III. Provoz a vnitřní režim školy
1. Do Mateřské školy při Thomayerově nemocnici jsou zařazovány děti, které jsou hospitalizované
v Thomayerově nemocnici.
2. Do výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazovány s ohledem na jejich zdravotní stav a individuální potřeby
3. Učitelé musí ke každému dítěti přistupovat individuálně a konzultovat zdravotní stav s ošetřujícím lékařem.
4. Výchovně vzdělávací proces na dětských odděleních začíná v 7:30 a končí v 12:30. Dvakrát v týdnu probíhá
odpolední proces od 13:30 do 16:30 dle domluvy na oddělení.
5. Výchovně vzdělávací proces probíhá na dětských odděleních v místech k tomu určených (v učebnách,
v hernách, na pokojích, u lůžka).
6. Učitelky nenechávají děti v době výchovně vzdělávacího procesu v hernách bez dozoru.

IV. Podmínky k zacházení s majetkem školy
Děti jsou vedené k tomu, aby nepoškozovaly majetek školy a ostatních dětí
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