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Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: 
 vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stavování v platném znění 
 zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon  v platném znění  
 zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících 

zákonů  v platném znění 
 vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,  
 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin 
 262/06 Sb. zákoník práce  v platném znění 
 zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů  
 vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
 

VYMEZENÍ  HLAVNÍHO  ÚČELU  A  PŘEDMĚTU  ČINNOSTI 
 

Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Javorník, Polská 488 – 
zřizovací listina č.j.: 109/2017 včetně příloh. 
HLAVNÍ ČINNOSTÍ je zabezpečeno školní stravování žáků mateřské školy na ulici Polská 
488 – p. o. a stravování zaměstnanců jmenované příspěvkové organizace. 
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REŽIM  VÝDEJE  JÍDEL 
A  ROZSAH  POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB 

 
 
 Pro hlavní činnost  - děti – školní stravování 
Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti v mateřské škole a první 
den. 
Ranní svačina            08,15 hod.  -  08,50 hod.               pondělí  - pátek  
Obědy                       11,15 hod. -    12,00 hod.               pondělí  - pátek 
Odpolední svačina    14,30 hod.  -   15,30 hod.               pondělí - pátek   
  

  
Odběr obědů do jídlonosičů  pouze  první den neplánované nepřítomnosti  
(možnost využití odhlašování do 07,00 hod. na týž den). 
 Obědy            11,15 – 11,30 hod. – výdejna 
 
 

Rozsah  poskytovaného stravování  
Obědy jsou přístupný všem dětem a zaměstnancům MŠ, viz jídelníček na daný týden 
Ranní a odpolední svačiny jsou jednotné pro všechny děti. 
 

Právo žáka na školní stravování  v rozsahu dle vyhlášky  107/2005 Sb. 
Každé dítě MŠ má právo odebrat oběd. 
 

V případě zájmu o jídla dle vyhlášky 107/2005 Sb. a nad  rámec rozsahu v současnosti 
poskytovaného  školní jídelnou kontaktujte přímo vedoucí ŠJ.  
 
 

 
REGISTRACE  A  EVIDENCE  STRÁVNÍKŮ 

 

Děti a zaměstnanci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě předložených 
informací pro školní matriku a jmenovitým odsouhlasením dle seznamů předložených 
školami.  
V aktivní databázi jsou žáci evidováni  do data dle údaje ve školní matrice po dobu školní 
docházky. Následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence. 
Při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování 
a finančnímu vypořádání. 
Provoz pokladny, pracoviště pro registraci a evidenci strávníků, je v otevírací době mateřské 
školy   06,00 – 16,00 hod. = vždy nejméně jedna pedagogická pracovnice.  
      
 
 
 

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY 
 

a) V HOTOVOSTI 
 úhrada při prvním nákupu: částka za měsíční objednanou stravu  
 úhrada při dalším nákupu:  částka za objednanou stravu snížená o  případné 

odhlášení  z minulého období 
 složení libovolné zálohy 

b) INKASEM   na účet MŠ: 1906910339/0800 
 

Platby v bodě a) a b) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc. 
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PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ 
 

 
Objednáním a uhrazením  jídel je automaticky u obědů  
V případě  další naléhavé potřeby  změny (nemoc, pracovní cesta) je možné provést odhlášení  
i přihlášení do 07,00 hod. na týž  den. 
Lhůta a cena za stravování zůstává v platnosti i v době školních prázdnin.  
Každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky. 
Způsoby provádění: 

 osobně u vedoucí školní jídelny, paní kuchařky 
 samoobslužně prostřednictvím deníku umístěného v šatně dětí v MŠ 
 telefonicky na číslech: 584 440 017, 731 569 212 
 
 

 
 

VÝŠE SAZEB  ZA STRAVOVÁNÍ 
 

Školní stravování: děti do 6 let:    Ranní svačina       9,- Kč 
                         Oběd                   15,- Kč 
 Odpolední svačina  6,- Kč 
 Celkem                30,- Kč 
 
                             Děti s odloženou školní docházkou: 
 Ranní svačina        10,- Kč 
 Oběd                     18,- Kč 
 Odpolední svačina   6,- Kč 
 Celkem                 34,- Kč 
 
                            
Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce  (školním rokem se 
rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)  
Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované 
nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, dočasná nepřítomnost apod.) je nutné stravu 
odhlásit.                     
 
Ostatní stravování: obědy pro zaměstnance školy podle individuálního příspěvku školy  
Zaměstnanec:                                
 Celkem                           30,- Kč (příspěvek na stravu z FKSP 
podle aktuální finanční náročnosti). 
 
 
 

 

VRACENÍ   PŘEPLATKŮ  ZA  ODHLÁŠENOU  STRAVU 
 

V průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá 
z úhrady na následující měsíc. 
Přeplatky na konci školního roku se strávníkům vrací. Vracení přeplatků strávníkům nebo 
jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti. O vrácení přeplatku může strávník 
požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc. 
Děti, které ukončí vzdělávání, jsou vyzýváni k převzetí přeplatků prostřednictvím vývěsek 
v budově MŠ. 
Nevyzvednuté přeplatky žáků, kteří již ukončili vzdělávání, jsou padesát dní evidovány 
v programu stravné a na požádání vypláceny. Po uplynutí tohoto období jsou jména žáků 
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vyřazena z evidence, ale jejich přeplatky jsou nadále vedeny v účetnictví. Před vyřazením 
žáků z evidence je provedena archivace celého programu na PC u vedoucí ŠJ, kde je možné 
jakýkoliv záznam od roku 2017 vyhledat. 
 

 u strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz, se přeplatek vyplácí   pouze 
zákonnému zástupci    

 
 
 
 

VLASTNÍ  STRAVOVÁNÍ 
     
Stravování probíhá obslužným a samoobslužným způsobem. Nejprve p. kuchařka nalévá 
polévku dětem do předem připravených a nachystaných talířů, následně děti samy chodí 
k výdejnímu okénku. Nápoje jsou k dispozici na táckách. Mladším dětem pedagog rozdává 
pití, starší (předškolní) děti si pití odebírají samy. 
Po ukončení konzumace děti a zaměstnanci odkládají použité nádobím do okénka pro příjem 
použitého nádobí. Pro konzumaci je strávníkům poskytována dlouhá doba, nutná pouze pro 
jídlo, nikoliv pro další činnosti.   
Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a 
společenskými pravidly.  
.         
   
 

DOHLED NAD  NEZLETILÝMI  STRÁVNÍKY 
 
 

Dohled nad nezletilými  strávníky v době výdeje a konzumace jídel  je zajišťován 
pedagogickými zaměstnanci MŠ a vedoucí školní jídelny. 
 
 
 

VÝDEJ  JÍDEL  DO  JÍDLONOSIČŮ 
 

    
 Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do 
přenosného jídlonosiče. 
     V ostatních případech je výdej jídel do jídlonosičů ZAKÁZÁN! Doporučuje se využít 
možnosti odhlášení do 07,00 hod. na týž den. 
 
 

ODNÁŠENÍ  JÍDEL A NÁDOBÍ  MIMO BUDOVU 
 

Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce a kusových doplňků je odnášení jídel mimo 
budovu jídelny ZAKÁZÁNO. 
Odnášení  nádobí  z jídelny je ZAKÁZÁN bez výjimky. 
         
 
 

                                     PŘÍTOMNOST OSOB  BEZ  ZAKOUPENÉ  STRAVY 
 

Osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny. 
Výjimkou je nutný doprovod , např. osobní  asistenti.  
Žádná ostatní přítomnost  NENÍ DOVOLENA. 
 
Provozní doba ŠJ:   07,00 –   12,30 hod. v pracovních dnech  
                                  V době nepřítomnosti vedoucí školní jídelny, zastupuje paní kuchařka 
nebo pedagogické pracovnice. 
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MIMOŘÁDNÝ  ÚKLID   V DOBĚ   VÝDEJE  A  KONZUMACE  JÍDEL 
 

Mimořádný úklid v jídelnách v době výdeje zajišťují školnice.  Na případnou nenadálou 
událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit školnici, aby mohl být proveden úklid.   
 

 

KOUŘENÍ (včetně elektronických cigaret) A  UŽÍVÁNÍ  OMAMNÝCH  
PROSTŘEDKŮ 

 
 

Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO  jak ve vnitřních prostorách  Školní 
jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí prostory po branku MŠ. 
 
 
 

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY A  STÍŽNOSTI 
 

Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, 
technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, kuchařka a případně ředitelka MŠ.  
 
 
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole 
 
Práva dítěte: 
 
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). 
 
Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá 
pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). 
  
Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se 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,...). 
 
Dítě má právo 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,...).  
 
Dítě má právo 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,...). 
 
 
Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou 
podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti. 
 
Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy. 
 
Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole. 
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Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to 
dovolí jeho zdravotní stav. 
 
Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim 
(zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup). 
 
 
Povinnosti dítěte: 
 
Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ. 
 
Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy. 
 
Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami. 
 
Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si. 
 
Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu. 
 
Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, 
potřebu. 
 
Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – 
tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel. 
 
Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců 
školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 
 
 Zákonní zástupci mají právo: 

 Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 
 Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 

podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být 
věnována pozornost. 

 
 Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 
 Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech 

zaměstnanců školy. 
 Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich 

osobního a rodinného života. 
 Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte 

s učiteli školy. 
 Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, 

při řešení vzniklých problémů. 
 Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení 

vzdělávacího programu školy. 
 Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo 

ředitelce školy. 
 
 
 Povinnosti zákonných zástupců: 
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 Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 
zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 
vliv na průběh vzdělávání. 

 Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích. 

 Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní 
jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné 
dle daných pravidel. 

 Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. 
 Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte. 
 Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem 

sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..). 
 
 
 
Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
 
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí 
vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. 
 
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají 
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 
 
Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních 
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 
 
Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti 
ke škole. 
 
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se 
řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 
Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 
bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších 
nezbytných organizačních opatření. 
 
 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  
 
 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  
 
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od 
doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené 
osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím 
pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření 
vystaveného zákonným zástupcem dítěte.  
 
Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé 
mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé 
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výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde 
svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je 
učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy. 
 
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví 
ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, 
třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi 
s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 
14/2005 Sb. 
 
Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů 
tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a 
ochrana zdraví.  
 
V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i 
následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. 
Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů 
v ředitelně.  
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které 
s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností 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 ní. 
Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet 
podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách 
bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve 
vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.  
 
 První pomoc a ošetření 
 
Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí 
první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.  
 
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, 
v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz 
zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele 
školy a zákonné zástupce dítěte. 
 
V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne 
první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.  
 
Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. 
V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.  
Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají 
své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat. 
Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou 
především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme 
nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou 
odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 
Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při 
akcích organizovaných mateřskou školou. 
Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně 
odstraněny příčiny úrazu. 
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Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 
se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo 
je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se 
co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky 
nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních 
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 
 
Pobyt dětí v přírodě 
 
Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené 
prostranství. 
 
Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky 
(sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.). 
 
 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 
 
Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v 
jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na 
venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou 
k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke 
zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 
učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho 
přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 
 
 Pracovní a výtvarné činnosti 
 
Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít 
nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za 
zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť 
upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.). 
 
 
Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
 
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního 
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a 
schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové 
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického 
hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
 
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské 
školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné 
deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, 
případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 
 
Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. 
 
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 
dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí. 
 



10 
 

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. 
 
 
 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 
 
Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti 
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a 
nepoškozovaly ostatní majetek školy. 
 
 
 

SEZNÁMENÍ 
 

Vnitřní řád je vyvěšen v šatně MŠ a na internetových stránkách www.mestojavorník pod 
příspěvkovými organizacemi. 
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v šatně, přístupné jsou taktéž na adrese 
www.mestojavornik. 
  
                                                                                      
                                                                                                       …………………….. 
                                                                                                            Bc. Kubincová Iva      
                                                                                                                   ředitelka 
 
 
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 21.5.2018 
Tento vnitřní řád nahrazuje vnitřní řád ze dne 2.1.2018 
 
 
V Javorníku, dne 20.5.2018 
 


