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l.

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných
zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

Práva dětí:

.
.
.
.
.
.
.
.

o

o
o
o
o
o

individuálně uspokojovat své potřeby;
užívatspontánně celé prostředítřídy;
účastnitse aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi;
podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;
vyjádřit svůj názor, nesouhlas;
podílet se na tvorbě pravidel soužití;
poskytnutí podpůrných opatření;
laskavé, vlídné,vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;
,í,l0
opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šířeníinfekčních
chorob a dodržování pravidel osobníhygieny;
ílá vytváření prostředíze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny;
l1o prostředí, ve kterém se předchází šířeníinfekčníchchorob a dodržují
se v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy
hygienická opatřenía požadavky na zákonné zástupce dětí;
hd ochranu zdraví a bezpeČÍ;
11á citlivé, empatické chovánívšech dospělých v mateřské škole i mimo ni;
l10 ochranu školy a státu v případě podezření zanedbává ní či týrání;

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne
20. listopadu 1989, Valným shromážděním OSN.

V

případech dětí se sociálním znevýhodněním se řídímek materiálem lVŠVr
č. j.: 27607/2009-60, Metodickému doporučení k zabezpečenírovných příležitostí

ve vzděláváni dětí, žákůa žákyň se sociálním zner,ni,hodněním. (rrnona ar šŘ)

povinnosti dětí:

o
.
.
o
.

respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu;
pokyny pedagogických pracovníků;
r€sp€ktovat
účastnitse odpočinkorných či klidouých aktivit vycházejících z denního režimu;
respektovat základní pravidla vzájemného soužitív kolektivu, pravidla ve třídě
a mateřské škole;
dodržovat zásady osobní hygieny;

Komentář: V případě konkrétních mimořódných situací spojených s onemocněním
Covid-l9 je mateřskó škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat
všechno aktuólně platnó mimořádnó opatření vyhlóšenó pro dané územípříslušnou KHS
nebo plošně MZČR.

o

resp€ktovat

.

nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity;
účastnitse v situacích vyplývající z platných právních předpisů
tzv. distančníformy uYuky.

práva vrstevníků na bezpečíaochranu zdraví,fyzicky, ani psychicky

a

nařízení

Komentóř: Mateřskó škola poskytuje vzdělóvóní distančnímzpůsobem, pokud
je v důsledku krizových nebo mimořódných opatření (například mimořódným opatřením
KHS nebo plošným opatřením MZČil nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy. Mateřské školy mají
povinnost poskytovat vzdělóvání distončnímzpůsobem dětem, pro které je předškolní
vzdělóvóní povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, kteró je organizována
výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého
odloučeného pracoviště. Povinnost se týkó dětí plnícípovinné předškolní

vzdělávání!

Distančníformou vzdě!ávání se rozumí samostatné studium uskutečňované
převážně nebo zcela prostřednictvím informačníchtechnologií, popřípadě spojené
s individuálními konzultacemi, V případě, že se opatření či karanténa týká pouze
omezeného počtu dětí, který nepřekročívíce jak 50 o/o účastníků
konkrétnítřídy
či oddělení, pokračuje rnýuka těch, kteřízůstávajívmateřské škole, běžným způsobem.
Školanemá povinnost poskytovat vzdělávání distančnímzpůsobem a postupuje
obdobně jako v běžnésituaci, kdy děti nejsou přítomnéve škole, např. z důvodu
nemoci.

Va ria

nty

d

ista n ě n í wýu ky:

1. V našímateřskéškole probíhá off-line vzdělávání na dálku. U dětípředškolního
věku se jedná především o plnění praktických úko!ůvyužívajících
přirozené

2.

podmínky dětí v jejich domácím prostředí - tvořivé práce, aplikace znalostí
a dovednostív praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj
kompetencí
Materiály a podklady ke vzdělávání jsou vyvěšovány na web mateřské školy
www.msobristvi.cz v týdenních intervalech v souladu s týdenními tématv
dle Švpa TVp.

Próva zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí):

.
.
o
o
o
.
o
.
o
.
.
.

být seznámen s dokumentací MŠ;
vy,jadřovat svŮj názor k těmto materiálŮm;
zapojovat se do aktivit MŠ;
pozolovat ČiÚČastnit se činnostípo dohodě s pedagogy, přičemžúčast
zákonného zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat
bezpečía zdravídětí;
hd vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržovánízásad osobní
hygieny;
spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti;
navrhovat dalšíčinnosti,akce a možnosti aktivit MŠ;
domluvit si s učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultačníhodiny
za podmínek stanovených mateřskou školou;
své stížnostiřešit s učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit
se na ředitelku školy;
být informován o děníve škole, prostřednictvím nástěnek a webových stránek
právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajícíchse jejich osobního
a rodinného života;
přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6,30 hod. do 8,00 hod.
a v jinou dobu, na základě dohody s učiteli - příchod mimo dobu určenou.

Komentář: Příchod, mimo dobu stanovenou nesmí narušovat vzdělóvací proces
ostatních dětí.

Povinnosti zákonných zástupců Qsou platné pro všechny zákonné zóstupce dětí)
Zókonný zástupce má povinnost:

.
o
.
.
o
.

informovat Mš o důvodech nepřítomnosti dítěte;
l€sp€ktovat
systém evidence a dokládání absence dětí plnícíchpovinné,
předškol n í vzdélávání;
ohlásit výskyt infekčníhoonemocnění;
informovat školu a školskézařízení o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížíchdítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, Požadavek vyplývá z§ 22 odst,3 zákona
č, 561/2004 Sb. (školský zákon).
ozhdít,lovot mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona
č, 561/2004 Sb, (školský zákon).
a dalšíúdaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

.
.
.
o
.
.
o
.

přivádět do mateřské školy dítě zdravé,bezznámek infekčníhoonemocněníjako
je rýma, průjem, kašel;
zajistit vhodné oblečenídětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou
a vhodnou obuv;
dodržovat přivzájemném styku se zaměstnanci MŠ,sjinými dětmi docházejícími
do MŠa ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnéhochování
a vzájemné ohledu plnosti;
respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuálníspecifika nejen
svého dítěte, ale také ostatních dětínavštěvujícíchMŠ;
dodržovat školnířád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;
nedávat dětem do Mš cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;
oz1,1oíT,|ovat MŠzměnu bydliště, tel. spojení, změnu zdravotnípojišt'ovny a jiných
údajůpotřebných pro MŠ;
přivádět do MŠsvé dítě čisté,upravené;

Komentář: V případě konkrétních mimořódných situací spojených s onemocněním
Covid-l9 je mateřskó škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat
všechna aktuólně platnó mimořádnó opatření vyhlóšenó pro dané územípříslušnou KHS
nebo plošně MZČR.

Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocněni které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že
netrpí infekčnínemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy
přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost
(u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecnépraktické lékařství nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb). Škola!ékaře ani orgán státního zdravotního dozoru

nekontaktuje!

.

.

Komentář: Škotymají povinnost předchózet vzniku a šířeníinfekčních nemocí,
včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zókona o ochraně veřejného
zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykozuje znómky akutního
onemocnění, od ostotních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické oso
odst. 3l zákona č. 258 't00 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví).
Zókonný zástupce mó povinnosť si dítě neprodleně vyzvednout.

V souladu s doporučenímodborné společnosti praktických lékařůČeskélékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována
teplota do 37 stupňů.

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčníhoonemocnění u dítěte:
Postup mateřské školy odpovídá požadavkůmmateriálu Ministerstva školství mládeže
a tělouých ovy: Provoz škol a školských zařízení ve školnímroce 2020/202l:

.
.

.
.

Pokud jsou příznaky infekčníhoonemocnění patrné již při příchodu dítěte
do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním
příchodu nepřijmout, za podmínky,žeje přítomen jeho zákonný zástupce
Pokud jsou příznaky infekčníhoonemocnění patrné již při příchodu dítěte
do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí
například staršísourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při
ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou
kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně
vyzvednout.
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítětije
neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně
jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteříjsou povinni dítě neprodleně
vyzvednout.
Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický
lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské
škole.

il.

1. vyjadřovat

2.
3.
4,

Pravidla vzójemných vztahů s pedagogickými
i nepedagogickými pracovníky

se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům;
podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu;
pravdivost jednání i chování;
poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý a asertivní přístup;

lll.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Do mateřské školy zřízenéobcí nebo svazkem obcí se přednostně přlímají děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušnémškolském obvodu § 179
odst. 3 ŠZ(školský zákon) nebo jsou umístěnév tomto obvodu v dětském domově,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Mateřská škola nemá povinnost přijetí dítěte mladšího 3 let!
Komentář: Podle § 34 odst. t ŠZ,(školský zókon). se předškolní vzdělóvóní se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počótku školníhoroku, který
nósleduje po dni, kdy dítě dosóhne pótého roku věku, do zahójení povinné školní
dochózky dítěte, je předškolní vzdělóvóní povinné, není-li dóle stanoveno jinak.

.
.
.
.

.
.
.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná
v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel
mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě
obvyklým.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky

stanovené zvláštním právním předpisem, konkrétně § 50 zákona č. 258/2000
Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví).
MŠmůžepřijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním- má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží
potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutío přijetíse postupuje
dle stanovených kritériík přijímánídětí.
V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské
školy, a to nejrnýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.
Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyššípovolený počet dětí
zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) ŠZ
(školský zákoil).
MŠpřijímá děti v průběhu školníhoroku, pokud to umožňuje volná kapacita.
Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem
do rejstříku škol a školských zařízeníVŠrVra provozními specifiky mateřské
školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnícípovinné
předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Přijmout lze dítě mladší3 let, ale takové dítě musí být schopné účastnit
se předškolního vzdělávání v souladu s RámcovYm vzdélávacím programem
pro předškolní vzdélávání a dodržovat základní hygienické návyky. Toto
je na individuálním posouzeníředitele mateřské školy.
Při nástupu dítěte obdržízákonní zástupci evidenčnílist dítěte, který vyplní dle
pokynů učitelky.
lnformace o dětech jsou důsledně využíványpouze pro vnitřní potřebu školy,
oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona
č. 107 /1999 Sb., (o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

a

předpisů)
Mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6,30 hod. do 16,30 hod.
V případě uplynutí doby provozu služby, zejména v případech, kdy se zákonný
zástupce dítěte nedostaví, postupuje organizace dle Metodického doporučení
MŠMT,k pozdnímu vyzvedávánídětí. (rrnona t.z šŘ)

.

Režimové požadavky:

a

Děti se scházejí nejpozději

a
a

a
a

do 8.00

hodin,

ve

výjimečných případech

v průběhu dopoledne po předchozídomluvě zákonného zástupce s učitelkou.
Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne narušujízásadním
způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče
budou specifika denního režimu respektovat. Mateřská škola a její pedagogický
tým se snažímaximálně respektovat individuální specifika dětí, k tomuto je však
nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se děti mohly vzdělávat.
Hlavníčinnostidítěte v MŠje spontánní hra, spontánníčinnosti,řízenéčinnosti
učitelka pracuje s dětmi ve skupině i individuálně.
Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelkou v průběhu dne
s ohledem na věkové a individuálnízvláštnosti dítěte.
Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo h!ídání.
Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.
Pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických
podmínek.
Pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických
podmínkách, při vzniku smogových situací nebo při nevhodných povětrnostních
podmínkách.
V letních měsících se mohou rnichovně vzdělávací činnosti dětí provádět venku.
Školazohledňuje režimovépožadavky nařízením Ministerstva zdravotnictví
a Krajské hygienické stanice,
Odpoledníspánek a relaxace je zařazena po obědě.
Pro děti ,,nespící" je nabízen klidový režim, spojený s prohlíženímknih, poslech
pohádek a dalšíklidové aktivity.

Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má výdejnu (přesnídávky, obědy
i svačiny). Stravování podle doporučení manuálu Ministerstva školstvímládeže
a tělor,nýchovy musí probíhat v oddělených skupinách, děti nesmí samostatně
manipulovat s jídlem, ani jídelnímipotřebami.

Mateřská škola poskytuje celodenní pitný režim. Děti mají k dispozici čaj
a čerstvou vodu na každétřídě.
Mateřská škola dodržuje intervaly mezijídly (max, 3 hodiny).
Mateřská škola neumožňuje využívánídětskýchplen ani dudlíků.Výjimky tvoří
zdravotní omezeníčidiagnózy, které musízákonný zástupce doložit
potvrzením lékaře dítěte či školským poradenským zaYízením.

a
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Úptata za předškolní vzdělóvání - školnéa stravné
Platba za předškolní vzděláváníje stanovena vždy k 1. 9. příslušnéhoškolníhoroku
směrnicívydanou ředitelkou školy v souladu s příslušnými právními předpisy.
Platbu stravného stanovuje vedoucíškolníjídelny,která zajišt'uje stravu pro naši školu,
tedy vedoucíškolníjídelnyZákladní školy Obříství, okr. Mělník.

Komentóř: Pokud je dítěti nařízeno karonténo a mateřskó škola není uzavřena, jednó
se o omluvenou obsenci a úplata se hradí. Pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem

nařízení Ministerstva zdravotnictví či příslušnou Krajskou hygienickou stanicí stanoví
ředitelka školy maximólní výši úploty poměrně poníženoupodle délky omezení nebo
přerušení provozu, je-li déIka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu,
a to i

v

případě, že mateřská škola poskytuje vzděIávóní distančnímzpůsobem.

Povinné předškolní vzdělávó ní
Zákonné zástupce dětí plnícíchpovinné předškolní vzdělávání seznámí třídníučitelky
v rámci individuální konzultace se systémem evidence absence. Zákonný zástupce
obdržíu třídních učitelek kmenové třídy svého dítěte omluvný list, ve kterém
řádně vyplňuje absenci dítěte v mateřské škole a to nejpozději
do 2 kalendářních dníod návratu dítěte do mateřské školy. Omluvný list předá zákonný
zástupce učitelce, která absenci podepíše a uvede počet zameškaných hodin
a předá zpět zákonnému zástupci.

Odhlašování dítěte probíhá v následujícím režimu:

Zákonný zástupce omlouvá dítě z předškolního vzdělávání osobně, pokud
je nepřítomnost dítěte známa dopředu, telefonicky, nebo SMS na telefon třídy, kterou
dítě navštěvuje.
Koťátka: 739932719
Medvídci: 736410532

Zajíčci:730104315

Ředitelka školy můžepo předchozím písemném oznámenízákonnému zástupci dítěte
rozhodnout o ukončenípředškolního vzdělávání,jestliže:

.
.
.

Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastnípředškolního
vzdělávání po dobu delšíneždva týdny.
Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v Mš nebo úplatu
za stravné.

Komentář: Podmínky ukončenípředškolního vzdělóvóní definuje zókona č. 561 ^n04
Sb. (školský zókon). Předškolní vzdělóvóní nelze ukončit dítěti, které plní povinné,
pře dško ln

.
.

.
.

í vzd ě lóvó ní.
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měsícíchčervenci a srpnu můžeředitelka školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení musí
být oznámen zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
podrobné informace o programu školy má možnost zákonný zástupce získat
ve Školnímvzdělávacím programu, dále Třídním vzdělávacím programu
a na webovém portálu školy, který je průběžněaktualizován. MŠmůže
organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivémprostředí bez přerušení
vzdělávání, školnívýlety a dalšíakce související s rnýchovně vzdělávací činností
školy. O uskutečněnítěchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné
zástupce včas a s předstihem.
Zákonný zástupce souhlasí s přepravou s nasmlouvaným autodopravcem,
s fotografováním a pořizováním video záznamů svého dítěte a případným
zveřejněním těchto záznamů z akcí pořádaných MŠ.
souhlasy zákonných zástupců jsou součástíevidenčního listu dítěte v souladu
s GDPR.

IV.

Práva a povinnosti mateřské školy

Mezi základní povinnosti mateřské školy patřízejména povinnost zajistit kvalitní
rnýchovně-vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů
a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdélávací proces mohl probíhat,
Mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišt'ovat u jednotlivých dětí příznaky
infekčníhoonemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti
a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru
pozornosti.
Mateřské školy mají povinnost předcházet vzniku a šířeníinfekčníchnemocí,
včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného
zdraví tím, že jsou povinny zajistit ,,oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří
vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit
pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného
zdraví).

Mateřská škola poskytuje vzdélávání distančnímzpůsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS
nebo plošným opatřením MZČR), nebo důvodu nařízeníkarantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětíjedné třídy, které
plní povinné předškolní vzdělávání.
Distančnízpůsob můžeprobíhat nejrůznějšímiformami, a to dle technického
vybavení konkrétnímateřské školy i jednotlivých žákůa dle aktuálních
personálních možnostíškoly. Můžese jednat o zasílání tištěných materiálů,
pokynů k samostatné práci s učebními texty.
K dalšímpovinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky
odpovídajícíhopersonálního obsazení, prostorového zajištění,hygienických
podmínek odpovídajícíchhygienickým a dalšímpředpisům. Školaje povinna
individuálním přístupem a pomocí přispívat k všestrannému rozvoji dítěte.
Školasi vyhrazuje především právo rozhodnout o umístěníresp. přeřazení dítěte
do jedné ze srných tříd za současného splněníostatních zákonných náležitostí.

z

V.

Podmínky a zajištěníbezpečnosti a ochrany
zdraví dětí

Při vzdělávání dětí dodržuje učitelka pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při

práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Štotnířáa vychází z Metodického pokynu VŠVrk zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žákůa studentů ve školách a školských zařízeních
zřizovaných Ministerstvem školství,mládeže a tělor,nýchouy, celoplošných
nařízení M
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Krajské hygienické stanice, manuálem Ministerstva školstvímládeže

.
.
.
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a tělovýchovy: "
vzhledem ke Covid-19", případně nařízeními Vlády Českérepubliky.
Mateřská škola nenívolně přístupna, je uzamčena. U vstupu do MŠje

dispozici

zvonek.
MŠvykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho
zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě "Zmocnění k jednání
a vyzvedávání dítěte z MŠjinou osobou", vystaveného zákonným zástupcem.
Mateřská škola si vyhrazuje právo učitelůkmenor,ni,ch tříd dětí, vyžádat
si předložení dokladu totožnosti osoby, která vyzvedává dítě, a to za účelem

ověření údajů,uvedených v předchozím, definovaném dokumentu.
Při pobytu venku mimo územíMŠpřipadá na jednoho pedagoga20 dětíz běžné
třídy, týká se dětíve věku od 3 do 6 - 7 let.
důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat
mateřské škole
medikamenty, a to zejména v případě infekčnícha kapénkorných onemocnění
(chřipka, angína, kašel, rýma apod,)
podle tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím
osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností
souvisejícíchs poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy
není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje.
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Učitelka mateřské školy můžepodat medikaci pouze v případech bezodkladné první
pomoci (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené
s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí dítěti podat medikaci tišící
horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu
rizik nečekanéalergické reakce, případně potlačenípříznaků možnéhoonemocnění.

Mateřská škola poskytuje zákonným zástupcům dětí s chronickým onemocněním
možnost medikace. Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním je povinen
dodržet následující postup:

1. Podat

2.

písemnou žádost ředitelce školy o podání medikace dítěti v mateřské
škole. Žádostmusíobsahovat název medikamentu, který má být dítěti podáván,
dávkování a hodinu podání léku. Součástížádosti musí být potvrzení lékaře
o nutnosti podávání léku během přítomnosti dítěte v mateřské škole.
Ředitelka školy posoudí, zda je mateřská škola schopna dostát všech
definovaných požadavků zákonného zástupce v žádosti. V případě,
že ano, ředitelka školy uzavře smlouvu se zákonnými zástupci dítěte, ve které

jsou uvedeny skutečnosti týkajícíse bezprostředního podání medikamentu
dítěti a zároveňjsou určeny osoby, které mohou dítěti lék podávat.
Zákonný zástupce je povinen poskytovat pravidelnou součinnost a spolupráci,
která zajistí bezpečnost a zdravídítěte.
4. Učitelky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce
dítěte a ředitelku školy v případě úrazu dítěte, teploty vyššínež 37 stupňů,
průjmovitémstavu, rýmě, kašli či zvracení, kožníchvlískytech (ekzémy, otoky,
apod.). V případě úrazu dítěte ošetří dítě zdravotník MŠ,v případě vážného
úr azuje vo lá na zd ravotn ic ká záchr anná sl užba.
5. Mateřská škola odpovídá za škodu vzniklou dítěti podle v § 2920 a§2921 zákona
č. 89/2012 (zákona občanský zákoník). Pokud tedy dojde k úrazu dítěte,
je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř.zajistit poskytnutí
první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného
zástupce.
6. Zakazuje se nošení,držení,distribuce a zneužívánínávykouých látek v celém
areálu MŠ.
7. V rámci školníhovzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou
a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané
problematice seznamovány s nebezpečímdrogové závislosti, alkoholismu,
kouření, virtuální závislosti (počítače,televize, video), patologického hráčství
(9amblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou
jim vysvětlována pozitiva zdravého životníhostylu. Školamá zpracován
Minimální preventivní program, který je součástíŠkolníhovzdělávacího
pro9ramu.
8. V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímustylu,
k dětem je přistupováno individuálně, r,nýchovné problémy jsou řešeny
ve spolupráci s rodinou a s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšena
pozornost rodinám problémovým s rizikovým chováním. V průběhu školního
roku jsou děti seznamovány s nebezpečím injekčníchsetů ve svém okolí všichni
zaměstnancijsou seznámeni s postupem při likvidaci injekčníchsetů na školní
zahradě a v blízkosti jejího okolí. V celém objektu mateřské školy a jeho
přilehlých pozemcích (školní zahrada) je zakázáno kouření, a to včetně
elektronických cigaret, požíváníalkoholických nápojů, požívánídrog
a návykových látek, jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení zbraní
(nože, střelné zbraně apod.).
9. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišt'ováníprostoru školy
a přilehlých pozemků školy (školnízahrada).Do MŠje zakázán vstup se zvířaty.
10. Důležitýmprvkem prevence v této oblastije i vytvoření příznivého sociálního
klimatu mezi dětmi navzájem.

Vl. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními
vzděláva cím i potře
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Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žákůnadaných, ve znění pozdějších předpisů
a dále dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

P rob lem
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atika pod pů rnýc h o pat ře ní:

podpůrná opatřeníjsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání
a školských službách, odpovídajízdravotnímustavu, kulturnímu prostředí nebo
jiným životnímpodmínkám dítěte.
zákon zakotvuje právo dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími
potřebami na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským
zařízením. Přitom zásada bezplatnosti podpůrných opatření se chápe jako
zásada všeobecná a vztahuje se na školy a školská zařízenívšech zřizovatelů.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školskézařízení i bez
doporučeníškolskéhoporadensk ého zařízení.
Podpůrná opatřenídruhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením
školského poradenského zařízení. Školanebo školskézařízenímůžemísto
doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným
poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem
zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte jiné podpůrnéopatření
stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte.
-Mateřská škola přestane poskytovat podpůrnéopatření druhého až pátého
stupně po projednání se zákonnými zástupci dítěte, pokud z doporučení
školskéhoporadenského zařízenívyplyvá, že podpůrnéopatření již není
nezbytné.
podpůrná opatření prvního stupně sloužíke kompenzaci mírných obtíží
ve vzdělávání dětí, u nichž je možnéprostřednictvím mírných úprav v režimu
školnívYuky a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení
Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující přiznání
podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, je škola povinna
postupovat škola podle jiného právního předpisu. Jedná se konkrétně o sociálně
- právníochraně dětí, ve znění pozdějšíchpředpisů.
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VII.

Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Děti:

.

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠzajišt'uje učitelka, aby děti zacházely
pomůckami, hračkami
šetrně
dalšímivzdělávacími potřebami
a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
V případě poškozenímajetku MŠze strany dětí můžeučitelka po domluvě
se zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu,
Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní
podmínky a se souhlasem učitelky.

s
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Zákonní zástupci:

.

zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené
hračky, bez nároku náhrady.

.

po dobu pobytu v prostorách Mš jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak,
aby nepoškozovali majetek MŠa v případě, že zjistíjeho poškození, nahlásili
tuto skutečnost neprodleně učiteli/ učitelce školy.
Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání
alkoholu.

.

VIII.

Povinné předškolní vzdělávání (obecné informace, práva
a povinnosti zókonných zástupcŮ dět|

Povinnost předškolního vzdělávání se vztohuje:

o
o
o
r

hd státní občany Českérepubliky (ČR), kteří pobývají na územíČn aéle než 90
dnů,
ílá občanyjinéhočlenskéhostátu Evropské unie, kteří pobývajív ČR déle než 90
dnů,
l1€l jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů,
ho účastníkyřízenío udělení mezinárodníochrany.

Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

lndividuální vzdě!ávání dítěte - Oznamuje zákonný zástupce písemně v době zápisu.
Povinností zákonného zástupce je zajistit účastdítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných rnýstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolnívzdělávánív mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží
doporučenípro dalšípostup při vzdělávání.

ukončeníindividuálního vzdělávání dítěte:
Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účastdítěte u ověření a to ani v náhradním
termínu ukončíředitelka školy individuální vzdélávání dítěte. Odvolání zákonného
zástupce proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy nemá odkladný účinek.Dítě již
následně nelze individuálně vzdělávat. Dítě musídle stanoviska VŠVrzahájitpovinnou
pravidelnou denní docházku do mateřské školy - na základě žádosti zákonného
zástupce o pravidelnou dennídocházku do mateřské školy.

Vzdě!ávání v přípravné třídě základní školy - Je určenépouze pro děti s uděleným
odkladem školnídocházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
Zákonný zástupce musí podat informace spádové mateřské škole.
Vzdě!ávání v zahraničníškole na územíČeskérepubtiky - Můžeprobíhat pouze
ve škole, která získala povolení MŠMTo možnosti plněnípovinné školnídocházky,
Poznómka: Povinné předškolní vzdělávóní trvó případně i ve školním roce, pro který byl
dítěti povolen odklad povinné školnídochózky a je ukončeno až začótkem plnění povinné
školnídocházky.

Forma plnění povinného předškolního vzdělávání:
Jedná se o pravidelnou docházku dítěte, v pracovních dnech:

.
.

4 souvislé hodiny denně,
počátek povinné doby je stanoven od 8.00 hod. ráno.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doloženídůvodů

nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne qýzvy.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péčeo povinné předškolní vzdělávání
je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti

s

hlubokým mentálním

postižením.
Závěrem:
V souvislosti s aktuálním qývojem epidemiologické situace je nutné sledovat informace
o změnách organizace a provozu mateřské školy: No webu mateřské školy!

Tento školnířád byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) a metodickým
doporučenímMinisterstva mládeže a tělovýchovy: "Provoz škol a školských zařízení
ve školnímroce 2020/2021, vzhledem ke Covid-19". A projednán se zřizovatelem školy.

Tento školnířád nablívá účinnostidne 1.10.2020

Zpracovala
Mgr. Dana Lansdorfová
ředitelka školy

Mgr. Dana
Lansdorfová

23.9.2020

Matcřskl školr Obříství, okr, Mělnlk
šxorrl 2sg, z7712 obřísM
tčo:7too1osa

:

tol,i

3,1

56S5044, 734611196

Digitálně podepsal Mgr. Dana
Lansdorfová
Datum: 2021.06.24 16:09:24
+02'00'
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Minimální preventivní program MŠObříství
je

program pro mateřské školy
přirozenou součástíškolního
vzdělávacího programu. Rámcový program velmi podrobně pojednává o zásadách
a formách optimálního předškolního vzdělávání a výchovy, která vede k žádoucím
kompetencím. Zabývá
specifikou předškolního vzdělávání
rámcovými
vzdělávacími cíli.

Preventivní

a

se

Naše motto:

VšEcHNo, co opRAvDU poTŘEBltJt zNÁT, JSEM
V MAreŘsxÉ šxotcr
o všechno se rozděl.

Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří,
Když někomu ublížíš,řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
T_enlé koláčky a studené mléko ti udělají dobře,
Zij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj
a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,
chytni někoho za ruku a dž se s osťatními
pohromadě.

Robeft Fulghum

sE
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1. ldentifikačníúdaje o škole
nÁzev šxoty: Mateřská škola obříství, okr, Mělník

síolo šrolv, štolni 259, obříství,27742
Právní norma: Příspěvková organizace
KONTAKTY:

e-mail : msobristvi@centrum. cz,

web : http ://www, msobristvi. cz

REDIZO: 600047270
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2. Charakteristika a záměry programu
Tento program je zpracován pro potřeby našímateřské školy.
Naše MS zajišťuje péěi o děti ve věku od 3 do 7 let; má kapacitu 70 dětí ve třech
heterogen n ích třídách.
Mateřská škola podporuje a doplňuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičůmv péčio dítě,
nabizí rodičůmporadenský servis a osvětu v otázkách výchovy a vzdělávání dětí.
Podporuje zdravý životnístyl. Je základním nástrojem prevence.
Nejúčinnější
a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole.
Předkládá zásady, metody, formy a prostředky efektivního vzdělávání a změn v MŠ,
poznáváni
které povedou
vytváření optimálních podmínek pro prevenci
společensky nežádoucích jevů.
Očekávané_výstupy správných společenských návyků budou naplňovány v souladu
se záměry SVP. Vhodně volená organizace, činnosti a účinnámotivace, zohledňující
specifika jednotlivých třídních kolektivů, se bude prolínat ve všech vzdělávacích
oblastech třídníchvzdělávacích programů.
llv

ó

k

a

Dlouhodobá strategie

Dlouhodobá strategie školy je zaměřena v prevenci na rozvoj zdravého životního stylu,
vytváření inkluzivního prostředí v MŠa na podporu sociálních dovedností dětí vůči
působenívrstevnické skupiny. Ve specifické prevenci na předcházeni
šikany a rizikovému chování.
Děti se nacházqí ve formativním věku, kdy je možnéna ně působit především
prostřednictvím pozitivních vzorů a příběhů.

Záméry programu
S chováním, které je charakteristické především nezdravým stylem

života,
nedodržováním nebo porušováním sociálních norem a etických hodnot se mohou děti
setkat již v předškolním věku. Je tedy důležitézahájit primární prevenci dětem
z ohrožených skupin právě v době předškolní docházky a poskytnout jim potřebné
informace formou, která je přiměřená jejich věku.

Program usiluje především o to, aby se děti seznámily:
o s€ základními informacemi z oblasti rizikového chování
. s různými důvody, proě se lidé chovají rizikově
. s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus
. s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné
o s íT]ožr,|ostmi předcházení a řešeníšikany
o s fleb€zpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami,
s možností nákazy závažnými chorobami
. s tířT,l, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro možnost
spokojeného života každéhočlena společnosti
. s tíít,l,proč je důležitébraní většiny lékůpouze na doporučenílékaře
. s riziky nedodržování základní osobní hygieny
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různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
důležitostípomoci v mezilidských vztazích
riziky kontaktu s neznámými lidmi

Da!šízáméry programu k rozvoji dětí
l znátzásady slušnéhoehování
. dodržovat hygienické návyky, obsloužit sám sebe
o dodržovat zásady správné životosprávy
o vést ke zdravému životnímu stylu
. vytvářet pružný režim dne dle potřeb dětí

3. Cí!e minimá!ního preventivního programu

.
o
o

podpořit u dětí zdravý životnístyl
s€zí]árT,|it děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky
sezí]ářilit děti s možnostmi předcházení a řešenídůsledkůrizikového chování

obecné cíle:

.
.

.
.

Preventivně působit v co nejširšíoblasti rizikových forem chování
spolupracovat a zapojovat se do projektů - akcí realizovaných jinými
odbornými subjekty
Zajistit průběžnévzdělávání dětí a pedagogů
Zajistit informovanost rodičůo rizikovém chování a seznámit rodiče s MPP

Program je zaměřen na všechny děti v MŠ.Výchovné úsilíučitelek má vést k takovému
působenína děti, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky. Cílem je
i získánílidí v okolí dětí a jejich aktivnímu zapojení se do realizace programů
zaměřených na zdravý životnístyl, a to na neformální bázi při komunikaci s rodiči.

DIouhodobé cíle:
o zvýšit odolnost dětívůčispolečensky nežádoucímjevům
o učit děti rozpoznat společensky nežádoucíjevy a nepodlehnout jim, pokud
se s nimi v budoucnu setká
o plevefltivní výchovně vzdělávací působeníbude neoddělitelnou součásti ŠVP
. naplňovat kompetence podpory zdraví a zdravého způsobu života
o navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu mezi dětmi, rodiči
a zaměstnanci školy
. navození příznivého klimatu školy, třídy
o spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního

o
o
.

stylu
poskýtování poradenských služeb rodičům,pedagogům
kladné postoje učitelek k problematice prevence společensky nežádoucích jevů
vzdělávání učite]ův oblasti prevence
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krátkodobé cíle:

.

o
o
.
o
o

analyzovat jedince, rodinu, která potřebuje pomoc v krátkodobém plánování
stanovit vhodně cílenou motivaci a metody práce, které budou respektovat
specifika třídy a potřeby jedince
organizovat řízené a spontánní aktivity tak, aby by| dostatečný prostor
k individuálním činnostem
rozvíjet komunikaci mezi vrstevníky
pravidelné setkávání učitelek za účelemstálého a včasnéhomonitorování
klimatu tříd, zjišťováníproblémů k řešení
výměna zkušeností mezi pedagogy vycházejících z praxe a dalšíhovzdělávání

4. Zásady efektivní primární prevence

o
.
.
o
o
.
o
o
o
o

zásada včasnéhozačátku (formování osobní orientace, postojů a názorů)
zásada komplexnosti (spolupráce školy, rodiny a širokéveřejnosti)
zásada přiměřenosti (preventivní působenípřizpůsobit věku dítěte)
sebedůvěra, samostatnost, sebejistota
podpora zkušeností,které poskytují potěšení a touhu účastnitse pohybových

aktivit
schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah
k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se

seberozvíjení
motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
rozvoj tvořivosti a estetického cítění
systematický rozvojdovedností, které vedou k osvojenízdravého životního stylu
a zdravotní prevence

Organizace prevence
Ředitelka mateřské školy je přímo odpovědnázaprevenciaza řešení zjištěných
nežádoucích projevů rizikových forem chování. Vytváří podmínky pro předcházení
nežádoucích projevů chování:
. koordinuje zpracování, kontroluje realizaci a vyhodnocuje prevenci
nežádoucích jevů
. zapracovává aktuální problémy výskytu rizikové chování do Školníhořádu
. podporuje týmovou spoIupráci pedagogů a ostatních zaměstnanců MŠ
. spolupracuje s odborníky
. koordinuje dalšívzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně
patologických jevů

6
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Učitelka

o
o
o

.
.
.

podílíse na zpracování a realizaci programu prevence sociálně patologických
jevů
spolupracuje s ředitelkou při výskytu nežádoucích projevů chování
diagnostikuje vztahy mezi dětmi
motivuje k vytvoření podmínek a vnitřních pravidel v souladu se školním
řádem, vytváření bezpečnéatmosféry a pozitivního klimatu
spolupracuje s rodiči
zpracovává zprávy o dětech pro odborníky a sociální pracovníky

5. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí
5.í. Vymezení obsahu a formy prevence v rámci kompetencí podpory zdravi

a

zdravého životníhostylu.

lntegrace prevence sociálně patologických jevů ve vzdělávání

Oblasti vzděIávání:
Dítě a jeho tělo (biologická)
Dítě a jeho psychika (psychologická)
Dítě a ten druhý (interpersonální)
Dítě a společnost (sociokulturní)
Dítě a svět (environmentální)

Získáv ání klíčovýchkom petencí:

kompetence k učení
o pozoluje, zkoumá, objevuje
o umí své dovednosti uplatnit
. všímási, co se kolem děle, co vidí
o umí odhadnout své sily
. soustředí se, dosahuje výsledků kompetence k řešení problémů
. všímá si problémů
. řešíproblémy na základě zkušenosti
o nebojí se chybovat kompetence komunikativni
. komunikuje s dětmi s dospělými
. vyjadřuje své myšlenky, pocity, prožitky, nálady
. využívákomunikativní i informativní prostředky
. ví, že lidé hovoří cizími jazyky
kompetence sociální a personální
o umí se rozhodnout
o umí si vytvořit svůj názor
o uvědomuje si, že za své jednání odpovídá, nese důsledky
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ve skupině se dokáže prosadit, ale i ustoupit
uplatňuje základní společenské návyky, společenská pravidla
respektuje druhé, vyjednává, přijímá auzavirá kompromisy
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které
nacházi ve svém okolí
spolupodílíse na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá
a pochopená pravidla
při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně
umí odmítnout jemu nepříjemnou komunikaci
chápe, že lidé jsou různía umí být tolerantní k jejich odlišnostem
a jedinečnostem
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, násilí
a agresivita se nevyplácí
řešíproblémy dohodou
dokáže se bránit projevům násilíjinéhodítěte, ponižování a ubližování
je tolerantní

kompetence občanské

o svoj€ činnosti vyhodnocuje
. dokáže rozpoznat svoje silné a slabé stránky
o odhaduje rizika svých nápadů
o chápe, že o tom co udělá, můžesvobodně rozhodnout - vážísi práce
a úsilídruhých
o zajimá se o druhé o dění kolem sebe
o má povědomí o základních lidských hodnotách a podle toho se chová
. spoluvytváří pravidla soužitís vrstevníky
. uvědomuje si svá práva a práva druhých
o uvědomuje, že svým chováním ovlivňuje prostředí, podílíse na jeho
tvorbě
. dbá na své osobní zdraví azdraví druhých
o chová se odpovědně a bezpečně

5.2. Samostatnost

Jedním z hlavních cílůve výchovně vzdělávacím procesu je samostatnost dětí,
samostatnost v sebeobsluze, v řešení každodenních situací, v rozhodování,
plánování apod,
5.3. Sebedůvěra

Přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem.
Součástízdravého životníhostylu je i zdravé sebevědomí. Vlastní sebevědomí
spojené s úctou k druhému patří k základní životníkompetenci (postoji).
K upevnění sebedůvěry dětí sloužízejménapohybové aktivity, hry a hraní.
Optimální se jeví spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů
pedagogů, kdy dětem je poskytována možnost volby samostatné činnosti i její
obtížnosti. Dítě ví, že si samo můževybrat a vyzkoušet své síly. Je nutné, aby
motivace k činnosti vycházela z dítěte a byl respektován jeho zájem, aby pohybová
činnost vycházela z vnitřní motivace, z potřeby pohybu, z potřeby zjistit, co umím.

DuHovÁ
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5.4. Seberozvíjení

Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávajívznik základním kompetencím, které mají
děti v oblasti zdravého životníhostylu a prevence získat.
Základní kompetence jsou utvářeny jako znalosti, dovednosti a postoje.
Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí a současně i kompetence
v oblasti prevence patří:
znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí;co mu škodí,znát důsledky
požíváníněktených látek pro zdraví
rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví
zqímat se o udržovánísvého těla ve zdravi, chápat, že zdraví se musí chránit
napomáhat vlastnímu zdravi aktivním pohybem a zdravými životníminávyky
(zdrav á vý živ a a ž ivotos p ráva)
mít vytvořenou představu o pojmu závis]ost a o věcech, které ničízdraví
azkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužíváníléků)
vědět, že kontakty s něktenými lidmi mohou být nebezpečné
znát pravidla společnéhosoužitíve skupině
hodnotit své chování i chování druhých
mít a hájit vlastní názor
akceptovat kompetentní autoritu
vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturnímijako
přirozený stav
přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy
vědět, že je více možnostířešení konfliktů
kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad
chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role
spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí

o

.
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Potřebné seberozvíjení dítěte je vytvářeno osobní zkušeností dítěte.
Prožitkovéučení,kdy dítě se prožitkem a zkušeností učísamo
je vlastní předškolnímu věku,

a

spontánně

a

hraní rolí navozují modelové situace. Nabízejíbezděčné
učenísmožnostízařadit se mezi své vrstevníky v dětské skupině a budovat mezi nimi
své postavení. Učíohleduplnosti, společensky přijatelnému způsobu řešit
konflikty a spory, spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě a dětské skupině,
Rozvoj společenských vztahů a komunikačnídovednosti podporuje vhodně
i dramatická výchova, V předškolním věku je třeba věnovat pozornost dramatickému
vyjadřování představ, pěstovat dovednosti vyjádřit své pocity.
Sociální hry

5.5. Vytváření pravidel
V mateřské škole jsou vytvořena pravidla chování dětí, která děti spoluvytváří a učíse
je chápat a dodržovat, Tato pravidla samozřejmě vycházejíze školníhořádu, Všechny
pracovnice školy pomáhají dětem se zvládáním:
ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme (abychom neublížilisoběaniostatním
dětem)

o
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o ve
o
o
o
o
.
o
o

třídě,

v

šatnách,

na chodbách nekřičíme(abychom šetřili zdravi

sobě iostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)
spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou
(abychom,si neubližovali)
pokud sami na něco nestačíme,požádáme o pomoc nejprve kamaráda a teprve
potom dospělou osobu (učímese samostatnosti a pomáhat si navzájem)
neničímeúmyslně kamarádovi hru ani práci (vážímesi všeho, co druhý vytvoří)
umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)
nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (sme slušnéděti)
uklízímesi hračky a své věci (víme, kam co patří a nechceme mít ve třídě
a v šatně nepořádek)
nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše , je cizi a brát cizí věci je krádež)

5.6. Prevence patologických jevů
Prevencí patologických jevů je podpora dítěte k vytvoření zdravého sebevědomí,
se schopností bránit se projevům násilí, dítěte, které bude umět komunikovat
s ostatními, dokáže pomoci druhému, bude mít rozvinutou emočníinteligenci a empatii
k druhým. Jednou z forem našípodpory je například komunitní kruh, kde kritické

situace společně rozebíráme, vysvětlujeme, hledáme správná řešení, snažíme
se hodnotit sebe i druhé, společně vytváříme pravidla,

Snažíme se u dětí rozvíiet tyto dovednosti:
. bránit se projevům násilí
o íespektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
o umět kooperovat, dohodnout se s ostatnimi - přijmout roli

.
o
.
o
.
.
.
o
o

ve hře

(jako

organizátor, pozorovatel, spoluhráč)
reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského
chování)
přijímat drobný neúspěch, být schopné se z něčeho poučit
umět se přizpůsobit změnám
přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se
projevovat se citlivě k živým bytostem
respektovat rozdílnéschopnosti
důvěřovat svým schopnostem
naučit se rozlišovat dobré a špatné
dokázat vytvářet přátelské vztah

5.7. Věkově smíšenétřídy.

vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je velmi přirozeně

dosažitelnéve věkově smíšených třídách dětí,
Zavedení věkově smíšenýchtříd, kde jsou děti ve věku od 3 do 6/7 let se velmi
osvěděilo.
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Heterogenní skupina je přirozenější a lépe odráži přirozené společenské
prostředí. Nenaplňují se úvahy o tom, že by staršíděti zaostávaly. Staršíděti
ve smíšenétřídě jsou samostatnější, mají pocit důležitostia odpovědnosti. Mladší
napodobují staršíkamarády. Věkově smíšenésloženítříd významně přispívá
k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat,
nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností
kooperace, jsou komunikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny.
Umí vyjádřit svůj názor a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.
Věkově smíšenétřídy mají své přednosti i pro rodiče dětí. Tak jako nejmenšíděti tvoří
ve třídě menšinu a rychle zapadnou do vytvořené hierarchie a vžitých pravidel, tak i
rodiče nových dětí se snadno vpraví do nových podmínek, rychle se zorientují a zapojí
se v rodičovskéskupině úplně stejným mechanismem jako děti.
Mateřská škola se tak podílína vytváření postojů ke zdravému životnímustylu
5.8. Rodiče, mateřská škola a prevence
Situace na úrovni mateřských škol je příznivější,což je dáno jednak většímzájmem
rodiěů o dítě předškolního věku a zejména denním kontaktem uěitelek s rodiči.
Zde je místo kzaloženípozitivních a přirozených vztahů ke škole ze strany rodičů,tady
je řešení problému, kteným je malý zájem a informovanost rodičůo prevenci
společensky neakceptovatelných jevů.

Rodinná výchova je základ, na kterém škola staví. Občas je třeba tyto základy více
či méně poopravit, na něktených nelze stavět vůbec. Některá rodina uplatňuje
nadměrnou péči,někde jsou kladeny neodpovídajícípožadavky na dítě. Někdy je dítěti
naopak dána naprostá volnost, někde je malá péčezdůvodněná nedostatkem času
nebo je malý zájem o dítě. To vše ztěžuje orientaci dětí v životě a jejich pozitivní
socializaci.
5.9. Stát, obec a mateřská škola.

Předškolní vzdělávání je dnes vnímáno mimo jiné také jako důležitýpočátek
pozitivního socializaěního procesu, ktený je významný pro dalšírozvoj dětí a jejich
společenskézačlenění.To jsou hlavní důvody proč je v současnédobě tato oblast

předmětem aktuálního zájmu a je státem podporována.
Obecní zastupitelstva mají vytvářet podmínky pro programy pro zdraví v MŠ,čímž
současně naplňují i cíle preventivní.

6. REALlzAcE PRoGRAMU
6.í Formy realizace programu
Je důležité,aby život v MŠbylve shodě s tím, co se děti o zdraví učía co z pohledu
zdraví potřebují, Proto vzdělávání v této oblasti musí být silně ovlivněno kladným
osobním příkladem všech zaměstnanců a jejich pomoc dětem je velmi nutná a dětem
prospěšná. Naše snaha prolíná celým dnem a odrážíse ve všech činnostech, které
učitelka /popř. pg.asistentka/ s dětmi dělá. lnformativní nástěnky, které jsou umístěny
na chodbách mateřské školy, seznamují rodiče s pravidly mateřské školy, vedoucích
k prevenci patologických jevů a k tvorbě zdravého životníhostylu. Ve vzdělávací práci
l1
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mateřských škol využíváme různémateriály dostupné ve škole nebo na internetu,
pořádáme výchovně vzdělávací programy a pořady. Dalšíformou, jak rozvíjet u dětí
v mateřských školách návyk správné životosprávy je dodržování pitného režimu,
doplňování vitamínu ve formě ,,podávání ovoce a zeleniny" i během dne, Děti mají
možnost pít kdykoli potřebují i při pobytu na školnízahradě,
Komunikujeme s dětmi proto tak, aby zvládaly tyto dovednosti:
navrhnout dalšívarianty řešení (co by se stalo, kdyby)
samostatně se rozhodnout v něktených činnostech
jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při
složitějšíchse poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak)
přicházet s vlastními nápady
zapojovat se do činností,komunikovat a kooperovat s dětmi, odmítnout
neznáme dospělé - snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
nebát se požádat o pomoc, radu
plnit činnosti podle instrukcí

o
o
o
o
c
.
o
o

6.2 Obecná témata a časový harmonogram

S

přihlédnutímk věku a osobnostem dětí, sociálnímu mikroklimatu
zařazovatnásledujícítémata, která navazují na ŠVPv TVP:
. co mám rád, co nemám rád
o exotická a domácí zvířata
. ovoce a zelenina
o čistota a hygiena
. bezpečnéhraní v přírodě
o zdravá strava a pitný režim
. volný čas a aktivity
o tradice v obci, kooperace

o
o
o
o
o
.
o
.
o
c
.

se

budeme

moje rodina
moji kamarádi
pravidla slušnéhochování (chování k ostatním, neubližuji, domluvím se vztahy)
erTlpátie k živépřírodě, ochrana životníhoprostředí

zdraví
nemoc
léky
bezpečnost, předcházení úrazům
ekologie
vycházky do přírody
bezpečnost při sportování
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6.3. Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání
Zkušenosti potvrzují, že šikana se můžeobjevovat už v mateřské škole. Vyskytují se
tam prvky šikany a spíšezárodečná stadia tohoto destruktivního fenoménu. Nicméně
působíizde velké škody a trápení, které zasáhnou
skrytá a neléčenápočátečníšikana
děti, rodiče i pedagogy. Šrolamusí zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí
před šikanou,
Po odborném a bezpečném rozkryti šikany pedagog zvolí podle situace vhodný
způsob nápravy:

o
.
.
o

s dítětem, které ubližuje - pedagog využije opatření, která v MŠ

rozhovor

fungují, např. srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená pravidla, vede jej
v sociáIně žádoucích projevech, navrhuje a ukazuje mu adekvátní varianty v
projevech chování; samozřejmě, jakmile je to možné,oceníjeho zlepšení;
zavedení ochranného režimu oběti - v počátku pro jistotu Mš nastaví přísnější
dohled; v něktených komplikovanějších případech oběť a útočníkav rámci
možnostíod sebe oddětí; není vhodné konfrontovat agresora s obětí;
práce se skupinou - MŠvyužije intervenčníprogram, v němž žáci získávaji
žádoucí vzory chování a zároveň se mohou ,,dotknout" pocitů toho, komu je
ubližováno; vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou
vítězovéa poražení;využítse dají rovněž pohádky či příběhy a jejich
dramatizace
rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora - proběhne až tehdy, když je
situace zmapovaná; důležitáje maximální snaha získat je pro spolupráci;
nejbezpečnějšíje,když rozhovor provede pracovník MS; rozhovor rodičůoběti
s rodiči agresora je velmi rizikový.

Štolamůžezvolit i kombinaci výše uvedených metod.
Školazajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu

dalšíhovzdělávání,

6.4. Odpovědnost rodičůa komunikace školy s rodiči
Skola informuje rodiěe hned na začátku školníhoroku o programu proti šikanování
písemnou formou
třídníučiteléinformují rodiče na třídníchschůzkách o problematice šikany
doporučívhodný postup v případě jakéhokoliv podezření na šikanu
informují o krizové telefonní lince k šikaně pro učitele, žáky i rodiče

o
.
o
o v případě jakéhokoliv podezření na šikanu škola informuje
agresora

rodiče oběti

i

.

Spolupráce s rodiěi je velmi úzká a doposud bezproblémová a osvědčilo se nám
operativní řešení i drobných problémůhned v začátku. Rodiče i pedagogové svým
vlastním jednáním modelují a podporují prosociální chování.
6.5. Právní odpovědnost školy

Skola má odpovědnost za žáky - každý pedagog musí šikanování mezi žáky
neprodleně řešit a každéjeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Skola má

ohlašovacípovinnost při výskytu šikany:
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.
o
o
.
o
o
o
o
o

Šikana v průběhu vyučování- oznámení zákonnému zástupci oběti i útočníka.
skutečnosti nasvědčující,že je dítě v ohroženínebo se ohrožuje svým
chováním
samo - ohlášení orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Agresivní chování dítěte ve škole v důsledku nepříznivé sociální situace dítěte
a

jeho rodiny

-

OSPOD, pomoc podpora, vyhodnocení situace dítěte a jeho

rodiny a
individuální plánování koordinované intervence,
Případové konference, případová setkání OSPOD - přizvání zástupců školy.
Jednání naplňujíci znaky přestupku nebo trestného činu - policie ČR, státní
zastupitelství

6.6. Trestně-právní hledisko šikany

Šikanamůžesvým charakterem naplňovatznaky některého z přestupků či trestných
činů.Protiprávní jednání s prvky šikany můžebýt kvalifikováno jako přestupek.

Závažnějšíforma šikany můževykazovat znaky skutkové podstaty i trestných činů.
Povinnost překazit a oznámit trestné činy uvedené v trestním zákoníku - trestní
zákonikzakládá v určitých případech povinnost někteným činůmzabránit, a jiné ohlásit.

Každý má povinnost překazit trestný čin včasným oznámením, anebo

o

něm

informovat státního zástupce nebo policejní orgán. Podávání podnětů, stížností
a oznámení.
Školamá stanoven jasný a jednoznačný postup pro příjem podnětů a stížností
ze strany zaměstnanců, žákůa zákonných zástupců včetně anonymního (schránka
důvěry ve škole):
kam a jak podnět či stížnostpodat
jak bude s podnětem či stížnostínaloženo - kde, kdy a jakým způsobem
jak postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním

o
o
o

7. Yytýéenísociálně patologických jevů
imalizace výskytu rizikového chování
Vytváření pozitivní motivace pro činnosti
Vést k výchově ke zdravému životnímu stylu
Vytvářet nestresující prostřed í
Nabídka adaptačníhoprogramu
Dát možnost samostatného rozhodování
Umět odmítnout a požádat o pomoc
Prostřednictvím prožitkového učenísi osvojit schopnost rozhodovat se a volit z
více možností
Dostatečně pestrá a široká nabídka činnosti a aktivit
Být vnímavý a empatický k potřebám jednotlivých dětí
Min

a
a
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a
a
a
a

a
a
o

Vytváření prosociálních postojů - tolerance, respekt, sociální citlivost vůčijiným
národům Cíle minimálního preventivního programu
Zvýšená odolnost dětí vzhledem k projevům soc. patologických jevů
Činnosti, působícív oblasti prevence vkládat do pedagogické práce s citem,
musí se prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem
Zajistit dostatečnou a pestrou nabídku programů zaměřených na dané téma
Hlavní dúraz je kladen na vytváření elementárních základů klíčových
kompetencí, což v tomto věku představuje hlavně komunikaci s vrstevníky
a dospělými, zvládat řešit problémy, umět se přizpůsobit, ale také se nebát
prosadit a uplatnit se
Získánídůvěry a navozenívstřícnéa nekonfliktní atmosféry
Přijmout odlišnosti v potřebách jednotlivých dětí/ přítomnost asistenta. /
Umět komunikovat a spolupracovat s lidmijiných národností

8. Spolupráce s odborníky a jinými organizacemi
a
a
a
a

a
o

t<tJ

Středočeského kraje

plll Neratovice

Pedagogicko-psychologická poradna Mělník
Hasiči obříství
instituce poskytující dalšívzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
prevence sociálně patologických jevů
ošetřujícílékaři

a

sPc

a

lnternetová stránka

: www.

prospe, cz

Program dlouhodobé primární prevence pro děti MŠ
Cílová skupina: předškolní děti ve věku od 3 let navštěvujícíMŠ

.
.
.
.

obsahuje hravé techniky
pracuje s dětským kolektivem a posiluje pozitivní vztahy mezi dětmi

zaměřený na sníženíaž odstranění náročných situací, které se mohou
vyskytovat v prostředí MŠ;náročnými situacemi se rozumí negativní projevy
dětí spojené s adaptací na nové prostředí MŠ;dále se můžejednat o situace
jako je posmívání, vyčleňováni z kolektivu, vzájemné odmítání dětí, agresivní
projevy v chování od braní věcí až po fyzické ubIižování
reaguje na individuální potřeby jednotlivých dětských kolektivů
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.
.
.
.
_.

obsahuje šest setkání za školnírok; čtyři setkání probíhajíprvní pololetí a dvě
zbýv{icí probíhají v druhém pololetí
dle zájmu MŠtze rozšířitzáktadní nabídku o doplňujícítémata (např. zdravá
výživa, bezpečnéchování ve světě dospělých, dobro x zlo atp.)
úzká spolupráce s pedagogy v Mš
zkaždého setkáníje pedagogům MŠzaslána písemná zpráva o jeho průběhu
program vedou dva lektoři
Casová dotace, 60 min, jedno setkání
jedna třída
Počet účastníků:

9. Spolupráce rodiny a mateřské školy
Rodiče jsou informováni o připravovaných akcích a plánovaných projektech na třídních
schŮzkách. Je jim vysvětlen náš záměr a důležitost nepodceňovat včasnou a vhodnou
primární prevenci.

.
.
o
o
o
.
.

seznámení rodičůse základními cíli prevence sociálně patologických jevů
a nežádoucích projevů chovánídětív MŠ(třídní schůzky)

beseda, nebo přednáška pro rodiče k dané problematice
včasná informovanost rodičůo změnách chováníjejich dětí
aktuální řešení nastalých problémůs rodiči
účastrodičůna vzdělávacích aktivitách Mš
poradenstvív oblasti spolupráce rodičůs MŠa odborníků
zveřejnění programu prevence na informačních tabulích v Mš

Spolupráce mezi pedagogy a rodiči
Rodiče mají možnost neodkladné záležitosti řešit při předávání dětí.
Ke komunikaci se nejčastěji použivá osobní setkání- konzultace nebo telefon.
Rodiče dostávají informace také prostřednictvím nástěnek v šatnách nebo
webových stránek. V případech, kdy chce rodič cokoliv projednat s učitelkou, je

mu to umožněno v co nejkratšídobě. lndividuální konzultace o vývoji
a pokrocích dětí si rodiče mohou v domluvit s třídními učitelkami podle svých
časových možnostíobou stran. Nemáme určeny konkrétníkonzultačníhodiny
má určenépouze ředitelka tvtŠ-každou středu od 14,00 do 17,00 hod.

10.

Vzdělávání pedagogických pracovníkůa jejich spolupráce

Jednotliví pedagogové si volí formu vzdělávání podle svých potřeb. Yyužívajíodborné
škoIení,kurzy a semináře, dle aktuální nabídky různých institucí a organizací
poskytujících vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů, metod
vzdělávání dětí s poruchami chování, to vše dle finančníchmožnostíMŠ.

l6

DUHOVA SKOLKA OBRISTVI
Pedagogové k samostudiu využívajíodbornou literaturu /popř.časopisy Informatorium;
Učitelskénoviny; lnkluze; Průvodce společných vzdělávániml Případný problém
mohou prodiskutovat s odborníky,

Spolupráce mezi pedagogy
Vzhledem k tomu, že některé děti do MŠpřicházejí nebo odcházejív době, kdy nejsou

jejich třídní učitelky přítomny, je nutná fungujícíkomunikace a spolupráce s učitelkami,
které dítě od rodiěů přijímajía odpoledne předávají, Učitelky vzájemně komunikují,
spolupracují, předávají si informace a mohou taknavázat na práci své kolegyně.

Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy
Důležitousoučástíspolupráce je zapojení ostatních pracovníků školy v MŠ
do výchovně vzdělávacího procesu. Pohyb v prostorách mateřské školy, atd,

11.
Ředitelka:

.
o
o

Hodnocení a struktura evaluace preventivního programu
hospitačnía kontrolní činnost, pohospitačnípohovory
há pedagogické radě
zakotvení hodnocení výsledků plnění programu do vlastního hodnocení
školy (dle struktury projednané na pedagogické poradě)

Ředitelka + učitelka:
o pololetní hodnocení výsledků a úspěšnostiprojektu hodnocením klimatu

na třídě, jednotlivých činností,posuny v postojích dětí k problémovým situacím,
projevy dětí v třídním společenství

12.

Analýza výchozího stavu

Ke zmapování současnésituace v MŠnám sloužípravideln é rozdávané dotazníky
rodičůmi všem zaměstnancům školy lvždy na začátku a na konci školního roku/.
K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů slouží:
pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ
rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci
dotazníky pro rodiče
spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník ppp, logoped, sociální
pracovník)

o
o
.
.
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Pozorováním reakcí a způsobu chování dětí v různých navozených nebo spontánních
činnostech, nám můžeukázat okruhy primární prevence, které máme upřednostnit
a věnovat jim zvýšenou pozornost.
Velký důraz klademe na zajištění bezpečnosti.

co se zdařilo

.
o
o
.
.
o
.
.
.
.

spolupráce mezi všemi zaměstnanci
komunikace s rodiči
tradice akcí pořádaných pro rodiče
zapojení rodičůdo chodu školy a účastna společných akcích
recyklace ve spolupráci s rodiči
zvelebování prostředí školy, budovy i zahrady
využíváníškolnízahrady
dobrá spoIupráce se zřizovatelem a dalšímiinstitucemi
zdravá strava
dobré klima školy

Go se nezdařilo
účastna seminářích DVPP s námětem dětské agrese
zapojit rodiče do zvelebování prostředí školnízahrady

o
o

13.

Legislativní a odborné zakotvení MPP školy

Minimální preventivní program naši mateřské školy se opírá o:
Školskýzákon č. 561/2oo4 Sb.
Rámcový vzdělávací program pro předškolni vzdělávání. VÚP Praha, 2OO4
v platném zněni
Metodické doporučeník primární prevenci rizikového chování u dětí
a mládeže č. j,21 29112010-28
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevencia řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zaiízeníq.24 24612008-6
Metodický pokyn MŠMTČnr výchově proti projevům rasismu, xenofobie
a intolerance čj. 14 423199-22
Vyhláška č. 72l2OO5 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízenich, ve znění vyhl. č. 11612011 Sb.
Vyhláška lrnŠvrČn e. rcl2oos Sb., o vzdělávání dětí, žáků,studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žákůa studentů mimořádně
nadaných, ve zněnívyhl. č. 14712011 Sb.
Metodický pokyn k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školách
a školských zařízeních čj, 37 01412005-25
Spolupráce předškolnich zařizení, škol a školských zařízeni s Policií Čn pri
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech
a mládeži páchané q,25 88412003-24

.
o
o
o

18

DuHovÁ
t+.

Úroly pro školnírok

šrolrn oeŘísrví

- 2O2OI2O21

1, Adaptační program pro nově

2,
3.

4,
5.
6.
7,

přijaté děti - učitelky na jednotlivých třídách
Využívatjiž nastartované projekty a programy MŠ
Podporovat rodiče k vedení dětí k zdravému životnímustylu (strava, pohyb)
Podporovat zdravé klima školy-využívatškolnívýlety, akce s rodinami apod.
Podpora vytváření kladných přátelských vztahů mezi všemi dětmi v MŠ,
Vztah dětí ke školnímuprostředí - zapojení dětí do výzdoby školy (výtvarné
práce dětí).
Vést děti k uvědomění, že každý jsme jiný a navzájem se respektujeme

Vzhledem k tomu, že MPP prolíná cíli ŠVP,bude Minimální preventivní program
vyhodnocován spolu s ním na konci školníhoroku. Podle potřeby bude upravován
a doplňován,

Minimální preventivní program (MPP) je součástí pedagogické dokumentace školy.
Je vypracován v souladu s platnými právními předpisy na základě příslušných
metodických pokynů a sloužíjako základní pomůcka pro preventivní aktivity v MŠ
vprůběhu celého školníhoroku. Zajeho sestavení odpovídá zvolený metodik
prevence.
Tento MPP byl konzultován se všemi pedagogickými pracovníky školy. Vlastní náplň
programu realizují učitelky do svých TVP.
Budeme nadále reagovat a situaci ve škole a vzniklé problémy.
Účinnost programu je vyhodnocována vždy na konci školníhoroku.
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Příloha č.l

Metodické doporučeníč.i. 2760712009-60 k zabezpečení
rovných příležitostíve vzdé|ávání dětí. žákůa žákvň se
sociálním znevýhodněním
(V materiálu jsou používány termíny uěitel psycholog, speciální pedagog, klient, dětský lékař,
odborný pracovník apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové varianty,)
Metodické doporučeníse vztahuje k podpoře vzdé|ávání dětí, žákůažákyň se sociálním
znevýhodněním, především pokud je jeho základem příslušnost k odlišnémusociokulturnímu
prostředí. Speciťrka tohoto prostředí mohou z rozličných důvodůpředstavovat překážku pro
úspěšnévzdě|áváni, získáníprofesní kvalifikace a uplatnění plného vzdělávacího potenciálu dětí,
žákyň a žáklůz něho pocházejícich. Metodické doporučení se vztahuje k zajištěníjejich
speciálních vzdé|ávacích potřeb v předškolním a základním vzdé|ávání.
Smyslem metodického doporučeníje:
přispět k zajištěnípodmínek pro poskytování odpovídajícíchpodpůrných a wrovnávacích
opatření pro děti a žáky ažákyně se sociálním znevýhodněním především ve školách hlavního
výchovně vzdělávacího proudu, tj. školách, které nejsou samostatně zíízenypro děti, žáky a
žákyně se zdravotním postižením(dále jen ,,běžná škola"),
umožnit žákůmlžákynímplné rozvinutí jejich individuálního vzdělávacího potenciálu tak, aby
mohli úspěšně pracovat dle vzdělávacích programů běžných škol,
přispět kpředcházení nadměrnému zařazoiánížáki ažákyňse sociálním znevýhodněním do
Školsamostatné zíízenýchpro děti, žákyné ažáky se zdravotním postžením(tj. zejména do
škol primárně určených pro vzdělávánížákůažákyňs lehkým mentálním postižením).
vytvořit podmínky pro aplikaci adekvátních diagnostických postupú,zabezpečujícícheliminaci
,zvláště pakza diagnózu lehké

mentální retardace'.

t Z ídajůanalýzrcalizovaných v roce 2008 a 2009 jedno značně vyplývá jako klíčové
zjištění, že téměř jedna
třetina z celkového počtu romských žákůa žákyřt plnícíchpovinnou školní docházku navštěvuje školy
vzdělávajicí přílohy k programu Rámcový vzdélávací program pro základní vzdělávání -příloha upravující
vzdéláváni žákůs lehkým mentálním postižením. Ostatních žákyt ažák.ůje v těchto školách vzděláváno
přibližně 2,77Yo z jejich celkového počtu. Výsledky provedených šetření jednomačně poukazují na nevyrovnané
vzdělanostní šance romských a ostaúrích žáků, neboť pravděpodobnost, že romský žákčižákyné
bude vzděláván
podle RVP ZY LI|IÍP je významné vyššínež u ostafirích,
2 tj. těm, jejich rodiče se za Romy považují, miž by se k pňslušnosti za všeoh okolnosti hlásili, nebo jsou a Romy považovóni u_funamnou částí svého okoli

Při realizaci postupů uvedených v rámci tohoto metodického doporuěení je třeba:
věnovat pozomost dětem, žákynim ažáktm romským.2
důsledně dbát na dodržování diagnostické a intervenčnípráce, která respektuje speciíika těchto
dětí, žákyň ažáků.
V rámci diagnostické a intervenční práce je třeba:
reflektovat specifika prostředí, z něhož děti, žáci a žákyné pocházejí a z něho vyplývaj ícílimity.
Zvláštni pozornost je třeba věnovat volbě vzdé|ávacího zaítzenítak, aby tito nebyli umísťováni
ve zvýšené míře do základních škol samostaíné zřízených pro déti a žáky/žákyně se zdravotním
postižením,či ve zvýšenémíře vzděláváni podle programuzákladního vzdělávání pro žáky se
zdravotním postižením.

věnovat

Zvláštní pozomost je třeba
z
důvodu etnicity, národnostní příslušnosti, náboženského vyznání, sociálního či ekonomického
statusu apod.
I.

Předškolní příprava avzdélávání v mateřských školách
Kvalitní předškolní příprava je jedním znejvýznamnějších nástrojů podpory pozdějšíškolní
úspěšnosti žákyř'ažáků,Ze studií provedených v roce 2008 a 2009jednoznačněvyp|ývá,že
žácilžákyně žijícív prostředí sociálního vyloučeníči sociálním vyloučenímohroženém, jsou v
oblasti vzdélávání významně úspěšnější,pokud před zahájením povinné školnídocházky
absolvovali běžnou mateřskou školu. Jejich vzdělávací výsledky v průběhu povinné školní

docházky jsou dlouhodobě lepšíi ve srovnáni se žáky/žákyněmi, kteří absolvovali předškolní
přípravu v přípravných třídách základní školy. Žáci ažákyně,které před zahájenimpovinné školní
docházky absolvovali přípravnou tíiduzákladní školy, dosahují lepších výsledků, nežti,kteři
neabsolvovali.žádnou formu institucializované předškolní přípravy. Vliv přípravné třídy se
pozitivně projevuje především v počáteěních ročnícíchzákladni školy.

Děti se sociálním znevýhodněním navštěvují mateřskou školu v menší míře než ostatní děti. Ze
strany Školje proto třeba vyvíjet úsilípro odstraňování případných bariér, které mohou
bránit těmto dětem v docházce do mateřských škol, případně do přípravných tříd základní
školy. Zfuoveň je třeba, aby bylo ředitelem/ ředitelkou mateřské školy zabezpečeno přednostní
přijetí dětí v posledním roce pŤedzahájením povinné školnídocházky.

Ve vztahu k potřebám dětí je především důležité,aby pedagogičtí pracovníci podporovali
vytváření takového sociálního prostředí, které je pro děti se sociálním znevýhodněním či děti z
odlišnéhosociálního a kulturního prostředí, včetně dětí romských, a jejich rodičůči zákonné
zástupce, přátelské a přijímající.Při pedagogické práci je třeba posilovat ve všech dětech pocit
sounáležitosti a vzájemného respektu. Je důlrežité,aby pedagogičtí pracovníci věnovali
zvýšenou pozornost dětem ohroženým vyloučenímz kolektivu a učinili opatření, jež
takovému stavu předejdou. Při komunikaci s dětmi, pro něž češtinanení prvním (mateřským)
jazykem,je třeba, aby se pedagogičtípracovníci ujistili, že dítérozumí obsahu sdělení, anižby
otevřeně upozorňovali na fakt, žeby rozumět nemuselo (v této skupině mohou být všechny děti,
které v důsledku odlišnéhojazykového kódu užívanéhodoma -cizíjazyk, nedostatečně osvojená
čeština,etnolekt -mají omezenou slovní zásobu a nedostateěně rozumí jazykovému kódu
užívanémuučiteli). Vzhledem k tomu, že český jazyk je pro tyto děti základním integračním
nástrojem, je třeba věnovat zvýšenou pozornost rozvíjeníjeho porozumění.
Je velmi důležité,aby pedagogičtí pracovníci zařazovali do výchovných činnostíaktivity
zarr.ěřené na snižování obav z odlišnosti (dané například odlišnostmi ve vzhledu, jinými
kulturními zvyklo stmi, zdt av otním po stiženímapod.).

Nezbytné je začleňováníaktivit podporujících u dětí budování tolerance a respektu k odlišnosti
(v kultuře, tradicích, historie, rodinných vazbách, hodnotovém systému atp.), posilování vědomí
obecné lidské rovnosti a sounáležitosti bez ohledu na příslušnost k sociokulturnímu zázemí či

socioekonomickému statusu, aktivit rozvíjejícíchschopnost kritického myšlenía objektivního

hodnocení. Velmi důležitéje, aby se pedagogičtípracovníci mateřských škol aktivně podíleli na
podpoře motivace rodičůsociálně znevýhodněných dětí v kooperaci se subjekty poskytujícími

sociální intervenci či s poskytovateli sociálních avzdé|ávacích služeb pro danou cílovou
skupinu.

il.

vzdělávání v základních školách
Úspěšné absolvování povinné školnídocházky, v jehož průběhu dosáhnou žákyně a žáci plného
rozvinutí svých vzdělávacích možností,je důležitýmpředpokladem pro dalšívzdělávací dráhu a
jejich pozdějšípracovní a společenské uplatnění. Vytváření rovných příležitostív oblasti
vzdělávání v běžnéškolejejedním zezák|adních faktorů, které úspěšnéabsolvování povinné
školnídocházky podmiňují. Rovné příležitostina základní škole spoluvytvářejí podmínky

nezbytné pro pokračování vzdělávání žákůažákyň v sekundárním vzdělávání, získání
kvaliíikace a uplatnění na trhu práce.

Rovný přístup ke vzdě|ávání je deklarován ve školskélegislativě v § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
56I/2004 Sb., o předškolním,zák|adním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský
zákon),ve znění pozdějších předpisů, jako takový prolíná celým zákonem a jeho podpora je tak
jednoznačným úkolem každéškoly. Na druhou stranu, jak jižbylo zmíněno výše; poukazují
výsledky Šetřenírealizovaných v letech 2008 a 2009 na nevyrovnané vzdělanostní šance
Žákyň ažáků,vjejichž důsledku docházíkvýrazné diferenciaci a v podstatě deformaci
vzdělávacích drah žákyň ažáki ze sociálně vyloučenéhoprostředí, jejich zrrýšenésegregaci ve
školách určených primámě pro žákylžákyně se zdravotnímpostižením či k předčasnému
ukončování jejich vzdělávání, s ním spojeným nezískánímzák|adníprofesní kvalifikace a
velmi omezenou moŽností uplatnění na otevřeném trhu práce. Ve vztahu ke vzděláváni žákyň
ažákŮ se sociálním znevýhodněním je třeba v maximální možnémíře zmírnit případné
negativní vlivy znevýhodňujícího sociálního prostředí, které má přímý dopad na jejich
vzdělávací dráhu a které oni sami nemohou změnit., K tomu je třeba vytvořit v prostředí běžné
školy potřebné zázemí, a to s využitímefektivní komplexní podpory, která umožníkaždémužáku
a žáky ni pln ě rozv ino ut j eho/j ej i v zděl áv ací p otenc i ál .
3 Takou./mi

okolnosbnijsou typicky speciální vzdělávací poťeby, speoifické kulfumí a sociální zážemí,

Při vzdělávánížákyň ažákrů se sociálním znevýhodněním, z odlišnéhosociálního a kulturního
prostředí, ie ze stranv základní školv velmi důležité:
o upřednostňovat jejich inkluzívnivzdělávání (v běžných třídách běžných základních škol),
o realizovat aktivity směřující k dlouhodobé individuální podpoře žákíla žákyň, průběžnému
vyrovnávání vstupního znevýhodnění a současně vytvářet takové emočníprostředí, které je bude
motivovat k osvojení hodnot a znalostí a kompetencí očekávaných ve vztahu k integraci do
společnosti,
o zaruěit všem žákům ažákynímbezpečnéa respektujícíprostředí,
o vyŽÍvat v případě potřeby podpory asistenta pedagoga pro žákylžakyně se sociálním
znevýhodněním,
o vytvořit ve škole odpovídajícíprostor pro přípravu na vyučování a poskytnout v jejím rámci
dostupnou pomoc pedagogického pracovníka (osvědčuje se například zpřístupnění školní
knihovny v prŮběhu přípravy na vyučování, umožněnívyužitípřístupu na internet při
zpracovávání domácích úkolů,zřizeni (školníhoklubu) školského zařízenípro zájmové
vzděIávánin, jetůumožníi tyto aktivity atp.),

o

spolupracovat s poskytovateli služeb dostupných v dané lokalitě avyužítjejich kapacity k
podpoře žákůa žákyi, případně rozvíjet společnéaktivity (s neziskovými organizacemi
poskytujícímisociální služby, jejichžcílovou skupinou jsou rodiny ohroženésociálním
vyloučením, odborem péčeo dítě apod.).
využívatprostředků z dotačníchvýzev UŠVri dalšíchinstitucí, určených k získání
potřebných zdrojů pro realizaci programů podpory sociálně znevýhodněnýchžákůlžákyi
o cíleně zabezpečovatvzdělávání pedagogických pracovníkův problematice práce se sociálně
znevýhodněnými žáky lžákyněmi (pocházejicími z prostředí sociálního vyloučen í, cizinci, žadateli

o

o azyl apod.).

o

cíleně vytvářet v rámci školy dostatečnéinformačni zézemío problematice ptáce se sociálně
znevýhodněnýmižákylžákyněmi (relevantní literatura, databáze dostupných kvalitních
internetových zdrojů, metodické materiály apod.)
v souladu s vyhláškou č. 7412005 Sb. (oddělení školni clružiny, školniho klubu nebo sřediska volného času pro integrované žriky se sociálnim zneuýhodněnín nebo při
naplněni počtujenom pro žáky se sooiálním neuýhodněnim)
4

Velmi důležitéje, aby pracovníci škol informovalizákonné zástupce žákůažákyň,že údaje o
sociálním znevýhodnění, které školám poskytnou, nejsou vnímány jako stigmatizujícía
nebudou Žádným způsobem zneužity, Úaaie o sociálním znevýhodnění budóu sloužit výhradně

k vyrovnání vzdělanostních šancítěchžáků, u nichž mohou být sníženy v důsledku sociálního (a
souvisejícího prostorového, ekonomického, kulturního, či symbolického) vyloučení a ke
vzdělávání sociálně znevýhodněnýchžáki podle Rámcového vzdělávaciho programu pro základní

vzdélávání.

Při vzdělávánížákyň ažákůse sociálním znevýhodněním, z odlišnéhosociálního a kulturního

prostředí vČetně romských je ze strany pedagogických pracovníků velmi potřebné:
o upřednostňovat zejména motivujícía aktivizující metody výuky a hodnoceni,které mají větší
potenciál rozvíjet individuální předpoklady žákyň a žáklůa umožňujípozitivně využívat
heterogenitu žákovskéhokolektivu (vytvářet příležitost zapojení všech smyslů do učeníse, střídat
výklad a individuální či skupinovou činnost žákyň ažáki, vytvářet vzdělávacíprojekty atp.),
o sledovat zájmy žák1vň ažák:ůa při plánování výuky zaěleňovattémata atraktivní pto žáky a
žákyně ve skupině,
o sledovat komunikačnídovednosti, jazykovou vybavenost a aktivní slovní zásobu žákyň ažáků
apomáhat jim překonávat případné znevýhodnění v této oblasti (pomoci zde můžei asistent
pedagoga, využitídisponibilní ěasové dotace ve školnímvzdělávacím programu),
získávat relevantní informace o rodinném zázemí dělí, žákyň a žáki a zajímat se o to, do jaké
miry mlůžerodina poskytnout žákyním ažákůmpotřebné materiální zénemíči podporu a pomoc

o

přivzdělávání,
mít k dispozici dostatek pomůcek k využitížáky a žákynémi ve škole či při přípravě ve škole v
období mimo vyuěování (např. školnídružina, školníklub, zájmové kroužky, doučování)
o při práci s žáky a žákyněmi a při zadávání domácí přípravy zohledňovat možnosti, dané jejich
rodinným zázemím,
o uvědomovat si, že pokud žáci ažákynénemají dostatečnou podporu v rodinném zázemí,není
moŽné je zato činit zodpovědnými, ale je nezbytné vytvořit podmínky pro to, aby tato skutečnost
co nejméně negativně ovlivňovala jejich školníúspěšnost,
o být v pravidelném kontaktu s rodiči ěi zákonnými zástupci žákyň a žák:ůa vzájemně se
pravidelně informovat o pokrocích a vývoji dítěte, poskytovat rodičůmpozitivní zpětnou vazbu o
pokrocích a dosažených výsledcích jejich dětí,
o pokud se pedagogickým pracovníkům školy nedaří navénatodpovídajícíspolupráci s rodinou
žákyň a žáků,je nezbytné vyhledat prostředníka (terénnísociální pracovník, pracovník neziskové
organizaoo poskytující sociální služby, odbor sociálně právní ochrany dětí atp.).

o

Při vzdělávánížákyňažákúse sociálním znevýhodněním,z odlišnéhosociálního a kulturního

prostředí, včetně romských, je především důležité,aby pedagogičtí pracovníci vnímali a citlivě
usměrňovali sociální klima ve třídě. pravidelně efektivně diagnostikovali vztahy a pozice
žákyň ažákůve skupině, věnovalizvýšenou pozornost žákůmažákynímohroženým
vyloučením ze skupiny, pozitivně ovlivňovali procesy skupinové dynamiky a eliminovali
rizika jejich vyloučeníz kolektivu třídy.

Veškerá vyrovnávací a podpůrná opatíen| která škola využivá při vzdělávání žákyň a žákůse
sociálním znevýhodněním, z odlišnéhosociálního a kulturního prostředí, je potřebné zaměřit již
na prevenci Školníneúspěšnosti těchto dětí a žáků.V průběhu vzdělávání není na místě
sniŽovat z dŮvodŮ sociálního znevÝhodnění nárokv nažáky ažákyné, ale je třeba vytvořit jim
podmínky pro to, aby se případné znevýhodnění v co nejnižšímožnémíře projevovalo v
naplňováníjejich vzdělávacího potenciálu. Pokud pedagogičtí pracovníci realizovali vyrovnávací
opatření, jež jsou v možnostech školy, a žák ěi žákynénedosahuje očekávaných výsledků, je
dŮležité oslovit rodiče či jiného zákonného zástupce žáka ěi žákyně a včas zprostředkovat
pomoc Školskéhoporadenského zaílzenía spolupracovat na realizaci doporučených opatření.

n.

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními
Při spolupráci se školským poradenskýmzařízenimje velmi dtiežité,aby učitel uvedl potřebné
informace, které poradenský pracovník nemá k dispozici a jsou pro po§ouzení speciálních
vzdélávacích potřeb dítěte, žáka čižákyněa pro zpracování doporučenídůležité.
Především je potřebné uvádět důvod vyšetření či kontroly, jakžákěižákyně chápe probíranou
látku, jak si pamatuje předkládané informace, jak se vyjadřuje, popsat jeho zájem o výuku a
projevovanou aktivitu. Pro práci poradenského pracovníka jsou užitečnouinformací postřehy ke
strategiím učení,které žáWžákyně využívá. Důležitéjsou informace o jeho/jejím zdravotním
stavu, unavitelnosti (míře frustračnítolerance, výkonových vlastnostech apod.), schopnosti
cíleně koncentrovat pozornost. Potřebnéje také rozvéstjeho přednosti či nedostatky při
zvládání učiva jednotlivých předmětů a školníprospěch z posledního vysvědčenív porovnání
se souČasnou situací v době, kdy navštívíškolské poradenské zaíízeni a zda má nějaké případné
rí|evy při

hodnocení.

Při komunikaci s poradenskými pracovníky je velmi důležitéuvést také informace o rodinném a
sociálním zázemí dítěte, žáka či žákyně. Je žádoucí podrobněji doplnit, jak rodiče spolupracují
se školou, jakou formou probíhá příprava žákačižákyné
na vyučování.Při spolupráci se
školnímporadenským zaíízenímjepotřebné popsat chování dítěte, žáka či žákyně,jeho/její vztah
k ostatním a postavení ve třídě, vztah k pedagogickým pracovníkům, významnější povahové
rysy. Především je třeba uvést, jaká podpůrná či vyrovnávací opatření již škola realizovala, v
jakém rozsahu a po jak dlouhou dobu a jakým způsobem se tato opatření odrazila na situaci
žáka/žákyně. Jaké subjekty byly kontaktovány se žádostí o podporu či spolupráci ve prospěch
žáka, jak spolupráce probíhala a jaké přinesla výsledky.
Podstatnou informací pro doporučeníškolského poradenského pracoviště můžebýt také počet
žákynažák.ůve třídě.
Uvedené skutečnosti je neivhodnější proiednávat v rámci osobního kontaktu
. V případě potřeby je
vhodné provést metodicko konzultačnínávštěvu či návštěvy pracovníka poradenského zařízení na
škole. V jejich rámci jsou získávány dalšípotřebné informace, a to na podkladě vlastního
pozorování řízené i neřízené aktivity dítěte, žákaěižákyné,rozhovoru s nimi ataké s dalšími
pracovníky školy s cílem doplněni již získaných poznatků a případně ověření již sdělených údajů.

IV.
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb ve vztahu k dětem, žákyníma žákům se
' sociálním znevýhodněním
Pokud škola realizuje veškerá dostupná vyrovnávací opatření a výše uvedené kroky a i takjsou
žáci ěi žákyně ohroženi nižšíškolní úspěšností,je důležitévčas zprostředkovat pomoc
Školskéhoporadenského zaíízení.V případě žákůa žákyň se sociálním znevýhodněním, z
odlišnéhosociálního a kulturního prostředí, včetně romských je ze sftany školského poradenského
zařizení
škole.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat diagnostice lehké mentální retardace. Vždy je třeba mít na
paměti skuteČnost, Že nelze interpretovat jakýkoliv výsledek v testu bez znalosti sociálního
pozad[ tj.bez uŽití anamnesticko exploračního přístupu , jako základního opatření proti
možnému znevýhodnění testem. Výkony v inteligenčnímtestu jsou pouze jednimz podkladů pro
vyjádření úrovně rozumových schopností.
Je dŮležité, aby školsképoradenské zařízení volilo odpovídajícípostup při diagnostice

rozumoqých schopností u klientů z odlišného sociálního a kulturního prostředí a klientů,
kteří jeví rysy sociálního znevýhodnění.

V rámci diagnostiky je nutno užívatvýhradně standardizované metody a testy. Diagnostického
závéruje pak dosaženo na základě řady údajůo dosavadním průběhu výuky, údajův rodinné,
osobní a zdtavotní anamnéze a výsledků objektivních zjištěnípři vyšetření a metodicko
konzultačníčinnosti. I když je testová diagnostika úrovně intelektové výkonnosti nezastupitelná,
je nutné zdůraznit, že ke stanovení závéru o celkové úrovni kognitivních předpokladů a ke
stanovení školníprognózyje samozřejmě nezbytné používati diagnostiky netestové - klinické,
to je porovnání vývoje jednottivých psychických funkcí i osobnosti jako celku § normou.
Při stanovení dalšíhopostupu je třeba mít neustále na paměti, že výsledek jakéhokoliv testu
inteligence představuje vyjádření daného konkrétníhoaktuálního stavu v daných podmínkách. V
žádném případě se nejedná 0 stanovení diagnózy. Mentální retardace je závažnépostiženívývoje
rozumových schopností prenatálni, perinatální nebo časně postnatální etiologie, které vede i k
významnému omezení v adaptivním fungování postiženého dítěte či dospělého v jeho sociálním
prostředí. K diagnóze tedy nestačípouze selhávání v testech inteligence, ale dítě či dospělý
musí současně selhávat i v plnění věku přiměřených očekáváníve svém odpovídajícím
sociálním prostředí. Z tohoto hlediska proto například mnoho z romských dětí s IQ nižšímnež
70, které však současně nejsou ve své rodině nijak nápadné a dobře plní všechnajejíočekávání,
nelze označovat jako mentálně retardované. Rozhodujícípro určenípříslušnéhopásma
rozumoqfch schopností tak musí být vždy především kvalita zvládání životních nároků
dítěte (dospělého) v jeho prostředí.

Velkou pozornost je třeba věnovat klientům s hraničnímivýkony ve standardizovanýchtestech
rozumových schopností a klientům s rizikem pseudoretardace. Odborné posudky pro tyto
klienty a doporučeni pro zařazení do příslušnéškoly atřídy by měly být vypracovány v
pedagogicko-psychologických poradnách.
Při diagnostice rozumových schopností u klientů z odlišného sociálního a kulturního prostředí a
klientů, kteříjevírysy sociálního znevýhodnění,je třeba klást velký důraz na podrobnou
rodinnou anamnézu. V případě nedostatku relevantních informací je tíebavyužit všech
dostupných možnostípro jejich získáni. V odůvodněných případech, kdy je vysoká
pravděpodobnost ovlivnění výkonu v testech rozumových schopností sociálním znevýhodněním
klienta, je jednou z možnostízískánípodkladů pro rodinnou anamnézu přímo v rodině dítěte
kompetentní sociální pracovnicí poradny, je-li v poradně tato profese zastoupena.
Výstupem, který je očekáván z prvního vyšetření, nenízařazení do přístušnéškoly
samostatně zřízené proŽákylžákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zjištění
aktuálního výkonu, určeníoblastí, na jejiclů rozvoj je třeba zaméřit cílenou podporu.
Především pak jasně a konkrétně formulovat postupy a formy práce, s cílem změnit dosavadní
stav, pro nějž bylo přistoupeno ke,službám školského poradenského zařizení.

V souladu

se závěry Ana|ýzy diagnostických nástrojů užívanýchvůěi žákům/žákynímze
sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákynimažákům'a
doporučením Asociace pracovníkůpedagogicko psychologických poraden, doporučujeme při
diagnostikování rozumových schopnostíužitínejvhodnějšího typu komplexního testu WISC
III dle postupů doporučených ve Yzdélávacíaplikaci WISC ilI.
s Analýza diagnostických nástrojů užívanýchvůčižákůmze sociokulturně znernýhodněného prostředí s
přihlédnutí k romským dětem, žákyním ažákim; Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených,
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Při práci s dětmi, žáky ažákyněmi z odlišnéhosociálního či kulturního prostředí (tedy i
romskými) musí b}t vyšetřujícípsycholog (speciální pedagog) vybaven klíčovoukompetencí
pro objektivní interpretaci výsledků testů rozumových schopností těchto klientů, tj. velmi dobrou
znalostí kulturního a sociálního zázemí dítěte. Vyšetřujícípsycholog by neměl při interpretaci
výsledků předjímat případnézmaíeni vzdělávacích šancív budoucnu samotným žákem, žákyníěi
rodinou.

Velký důraz je třeba klást na včasnou intervenci a úzkou spolupráci
or gány

sociálně-právní ochrany dětí.

s rodinou, dětskými lékaři a

O případném přeřazenížákačižákyně do školy či třídy s upraveným vzdělávacím programem
pro žákylžákyně se zdravotním postiženímby mělo být rozhodováno až po vyčerpání všech
dostupných podpůrných a vyrovnávacích opatření uvedených výše, dále pak:

o
o

zařazení dítěte do přípravnétřídy základní školy,
odklad školnídocházky a opětovné zaíazení do přípravné třídy,
o zařazenížáka/žákyně do prvního ročníkuzákladní školy s respektováním vzdělávacích
možnostía schopnost í žákal žáky ně,
o opakování prvního ročníkuzákladní školy,
o jestliŽe po vyčerpánívšech výše uvedených opatření nedošlo užákynělžáka k odpovídajícímu
zlepšeníve sledovaných oblastech.

Pro práci s klienty z odlišného sociálního či kulturního prostředí, je nezbytná dobrá znalost
speciÍik tohoto prostředí, zejména pak odlišnostív rodinné výchově a jejich vlivu na
rozumový a sociální vývoj dítěte, žákaržákyné.Proto je pro odborné pracovníky školských
poradenských zaÍízenídŮležité zaméíitse na dalšívzdělávání v dané oblasti.

DoporučenírUŠrUr pro mateřské škoty k probIematice pozdního vyzvedávání
dítěte z mateřské školy po ukončeníprovozu
č.j. MsMT-3641812015

V Prazé dne 8.12.201-5

Ministerstvo Školství,mládeže a tělovýchovy (tvŠur) připravilo pro mateřské školy
doporučeník problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení
provozu. CÍlem je formulovat vhodné řešenítétokrizové situace, které by bylo jak v souladu
s právními předpisy, tak co nejméně stresujícíprodítě.
Mateřská Školaje podle § 29 odst. 2I zákona č.56L/2OO4 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyŠŠím
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zněnípozdějšíchpředpisů,
ve spojení s ustanovením § S odst. 1 2 vyhlášky č.1,4l2OO5 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějŠÍchpředpisů, povinna zajišťovatbezpečnost a ochranu zdraví dítěte.
Pedagogický pracovník tím odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej předá
zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě. Odpovědnost mateřské školy proto
nekonČÍs koncem pracovní doby pedagogického pracovníka nebo provozní doby mateřské
Školy. Případná ustanovení školníhořádu školy o povinnosti osobního převzetí dítěte
zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do konce provozní doby tím nejsou dotčena.
Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určenédobě, což vyplývá z §
5 odst. 1 vyhláŠky Č. L4|2OO5 Sb. Pokud tak neučiní,pedagogický pracovník jej telefonicky
kontaktuje. Délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve školnímřádu. Povinností
ředitele mateřské školy je informovat zákonné zástupce dětí o vydání školního řádu a o jeho
obsahu '. TÍm je zajiŠtěna dostatečná informovanost zákonného zástupce ze strany mateřské
Školy o respektování provozu a délky provozní doby. Ve školním řádu je vhodné uvést
i postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas.

Pokud ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb. zákonný zástupce písemně pověří
k vyzvednutí jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce} a uvede na ní
' § 29 odst. 2 školského zákona: Školya školská zařízen( zajišťujíbezpečnost a ochranu zdraví dětí, žákůa
studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují
ŽákŮm a studentŮm nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi. Ministerstvo stanoví
vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žákůa studentů při vzdělávání ve školách a
školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

'§

5 od.t. 1 vyh|ášky č. l4/2OO5 Sb.: Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled
nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené
osoby, až do doby, kdyje pedagogický pracovník předájeho zákonnému zástupci nebojím pověřené osobě.

Předat dítě pověřené osobě lzejen na základě písemného pověřenívystaveného zákonným zástupcem dítěte.

'§

30 odrt, 1: Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školskéhozařízení vnitřní řád. Školnirád a vnitřní řád
upravuje b) provoz a vnitřnírežim školy nebo školskéhozaYízení,c) podmínky zajištěnibezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žákůnebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí,
§ 30 odst. 3: Školnířád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení,
prokazatelným zpŮsobem s ním seznámí zaměstnance,žáky a studenty školy nebo školského zařízen( a
informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezIetilých dětí a žáků,

telefonický kontakt), pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný
zástupce nenív daném okamžiku dostupný na žádnémposkytnutém kontaktu,
V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník
ve smyslu § 5 odst. 1 vyhláŠky Č. 1,4l2OO5 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad dítětem,
coŽ v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka
se tak (v závislosti na konkrétnísituaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený
týdenní rozsah přímépedagogické činnosti.
Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžněpokoušet kontaktovat zákonné zástupce,

případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří
kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD). Pro získáníkontaktu na osobu, která má ze strany ospoD
pohotovostní sluŽbu, mŮže pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo
Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí.Ve spolupráci s policií zajistí
předání dítěte pracovníkovi ospoD a. obecní úřad má dle ustanovení § 15 odst. 1 5 zákona
Č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, povinnost
zajistit neodkladnou péčidítěti, které se ocitlo bez péčepřiměřené jeho věku. V tomto
případě je vŽdy nutné, aby pedagogický pracovník velmi uvážlivě posoudil využitítohoto

prostředku s ohledem na psychiku dítěte, a aby jeho jednání bylo klidné a ve vztahu k dítěti
vstřícné,uklidňujícía podporující.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy
a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím
pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištěnípéče
o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad
stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůčizákonnému
zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 29]-O 6 občanskéhozákoníku povinnost k náhradě
Škody.Škodase podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 8
a

Dítě nemá být předáváno poIicii (srv. č|, 3 odst. 1 a č|. 20 ÚmIuvy o právech dítěte - policejnístanice těžko
můžebýt považována za vhodné zařizení\.

§ 15 odrt. 1zákona č. 359/1999 Sb,: Ocitne-|i se dítě bez péčepřiměřené jeho věku, zejména v důsIedku úmrtí
rodičůnebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči;při zajištění
této péčezpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodIeně uvědomí
obecni úřad obce s rozšířenou působností.

'

u

§ 29tO občanského zákoníku: Škůdce,který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a
zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradi poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě
vznikne i škůdci,který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti
stanovené na ochranu takového práva.

' §Zgslobčanského zákoníku: Škodase nahrazuje

uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné,
anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězich.

' § 29S2 občanského zákoníku:

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). ZáležiJi skutečná
Škodave vzniku dIuhu, má poškozený právo, aby ho škůdcedIuhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

obČanského zákoníku se hradí skutečná škoda, Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové

prostředky, ale i případnédalšínáklady. Paragraf zg1-L9 občanského zákoníku presumuje
nedbalostní porušení,zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal
zaviněně (§ ZgrO občanskéhozákoníku).

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončeníprovozní doby, má mateřská škola
povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské
Školy.V případě, Že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, můžeředítel
po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout
o ukonČenípředškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1- písmene b; 10 školskéhozákona.

'§Zgl,tobčanského zákoníku:Způsobí-|i škůdcepoškozenému škodu porušením zákonné povinnosti,
to, že škodu zavinil z nedbalosti.

má se za

od.t. 1písm. b) školskéhozákona: Ředitel mateřské škoIy můžepo předchozím upozorněnipísemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončenípředškolníhovzdělávání, jest|iže zákonný
zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
'o § 35

