Štolnír,ia Mateřské školy Lačnol,, okres Vsetin
Účinnost odz 1.9.2021
e.!,|,ll2o21
AktUalizace:31 .8.2021
Změny:

Ředitelka Mateřské školy Lačnov. okres Vsetín v souladu s §30 odst. l zákona č.56l12004
sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodbomém a jiném vzdělávání (školský_
zákon), v platném znění. vydává školnířád, kterym se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,
jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.
I.

Přiiímání dětí do mateřské ško|v

@sepřednoStněpřijímajiděti'kterépředzačátkemškolního
pobytu, v případě

roku dosáhnou nejméně čtvrtého?oku věku, pokud m3jí místo trvalého
cizinců místo pobytu, v příslušnémškolskémobvodu, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstřiku.
2.
1) zápis k předškolnimu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
wctna ao i6. kuětnu. _ rodičovská veřejnost bude upozoměna vylepením plakátů a ohlášením
obecním rozhlasem a na webových stránkách MS
Ředitelka stanovi po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podáni žádostí o přijetí
k předškolnímu v idaárani pro následující školnírok, V době zápisu nových dětí, probíhá ve
škole ,,Týden otevřených dveří" pro zájemce o přijetí dítěte,
2) Dítě do mateřské školy přijímá na základě Žádosti rodičůředitelka Mateřské ŠkolyLačnov.
otres Vsetín, kterou si zákonný zástupce před zápisem vyzvedne v MŠ,
3) o přijetí dítěte a o stanoveni zkušebního pobytu v délce maximálně tří měsícůrozhoduje
ředitelka školy
4) Rozhodnuti o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečůpod přiděleným
rágistračním číslórnsvýsledkeín řízeni u každéhouchazeče. Seznam se vyvěsí na veřejně
přLtrrpné- místě ve škole a na webových stránkách školy Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do
MŠse vydává do třiceti dnů po zápisu.
Rodiče předávaji ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

kriteria pro přijetí ditěte v případě, že počet přihlášených dětí do Mš převyšuje počet volných
míst:

1.
2.
3.

4.
5.

Děti, posledni rok před zahájením povinné školnídocházky do základní
které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 (8 bodů)
Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu obce Lačnov (l bod)
Děti. které dosáhnou věku 4 let do 31.8.2022 (5 bodů)
Děti, které dosáhnou věku 3 let do 3 1 .8.2022(2 body)
Děti. které dosáhnou věku 2 let do 31.8.222 ( 1 bod)

školy děti,

žadatelése shodným počtem bodů, budou dále řazeni podle data narození. (upřednostnění
dítěte staršího)Do přijimacího řízeníbudou zaíazeny 1en žádosti dětí. které dosáhnou
minimálně 2 let do 31.8.2022!!!
5) Mateřská škola můžepřijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelnl:Tn
olkováním, má doklad, žeje proti nákaze imunní nebo se nemůžeočkováni podrobit pro

trvalou kontraindikaci.

ó) Dítě můžebýt přijato k předškolnímu vzdě|á,láni i v průběhu školníhoroku. pokud to
umožňuj í podmínky školy.
7) Rodič můževyužítpřed adaptačnínebo adaptačníprogram školy - můžese účastnit
vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranni aktivity. pobyt na zahradě), pokudje to pro
adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).
8) Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování.

sebeobsluze, hygieně. uklízeníhraček. oblékánía obouvání, vedou děti k používání
kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skřinkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření
základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost,
kázeň) a sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.
II. Obsah předškolního Ýzdělávání
1) Mateřská školaje druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťujípedagogičtí pracovníci
s odbomým r zděláním.
2) Y zdélánív mateřské škole se uskutečňuje podle Školníhovzdělávacího programu
předškolního vzdělávání (dále jen ŠVrr9. ktery je zpracován podle podmínek školy a
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdé|áváni.
3) ŠVPPV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole na
informačnínástěnce školy, na webových stránkách školy. Do Švppv můžekaždý nahlížet a
pořizovat si z něj opisy a výpisy. Třída pracuje podle vlastního třidniho programu, kteqý
vychází ze školníhoprogramu. Rodiče mohou na vyžádání ve třidách do třidniho programu
nahlížet.
4) Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické
(hudebni, výtvamé), rozumové (poznávaci, jazykové, matematické) a mravní, přiměřené
jejich věku, vývoji a schopnostem. Ve všech oblastech navazujeme na výchovu dítěte v
rodině.
5) Pobyty dětí venku se realizují podle počasívětšinou na obecním hřišti. v okoli MŠ
(vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí, návštěvy lesa). Důvodem vynechání
pobytu venkujsou: silný vítr, déšt',mlha, teplota pod -10'C, stejně tak velmi vysoké teploty
v letních měsících.
O Školaorganizuje podle zájmu rodičůi jiné aktivity, které zajišt'ujíjiné subjekty a které jsou
úplatné.Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účastirozhoduji rodiče.

III. Organizace nředškolního vzdělávání. docházka
1) Zapsané děti jsoq zaíazeny do tříd podle věku.
2) Provoz MŠje celodenni od 6:30 do l5:30 hod. (škola se v 6:30 otevírá a v 15:30 uzavirá),
rodičejsou povinni vyzvednout si ditě tak, aby škola mohla být v l5:30 opravdu uzavřena (to
znamená vyzvednout si dítě v dobu dřívější,nežje l5:30).
3) Rodiče mohou přivádět dítě do MŠdo 8 hodin. Ditě lze výjimečně přivést později na
základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě" alejen pokud tím rodič nenarušíčasový
režim třídy.
4) Rodiče si děti vyzvedávají od 12:00 nebo odpoledne od l4:20 hodin.
5) Třítýdenní prázdninový provoz v měsici červenci bude realizován po projednání se
zřizovatelem dle zájmu zákonných zástupců dětí. Minimální počet dětí pro uskutečnění
provozuje deset. Po projednáni se zřizovatelem je možnétermín prázdninového provozu
změnit či zrušit, a to v případě oprav, rekonstrukcí MŠnebo ŠJa malého počtu přihlášených
dětí.
ó) Děti, které jsou do MŠpřijaty, byji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období
zvykáni. V případě. že dítě bez omluvy nechodí do MŠpo dobu delšínež dva týdny, může
ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

dnech.
7) povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
povinnost
vzděláváni
předškolního
sianovuje se u rorsuhu 4 hodin denně od 7 do l l hodin.
s organízací
v
prázdnin
souladu
školních
není dána ve dnech, které připadají na obdobi
školníhoroku v základních a střeáních školách.v připadě uzvření Mš z nařízení hygieny se

děti vzdělávají v distančni výuce
známa 8) Nepřítomnost dítěte musí rodič. pokud je známa - předem, pokud není předem
n"p.oitene, nejpozději první den jeho nepřítomnosti nahláSit a dítě omluvit: písemně do sešitu
v jatně, telefonicky nebo osobně. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod
dítěte z MŠv jinou dobu, než je běžně zvykem.
je
9) Režim dneje stanoven tak. aby se dal pružně měnit podle činnosti a akcí s dětmi. trvale
na
.tunou"nu dobu oběda a odpočinku děti. Doporučujeme rodičům, aby své děti zvyka|y
určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba odpočinku,,.) i v rodině, děti se pak lépe
uy"ounauáji s novjnni a nezvyklými situacemi - lépe s_e adaptují. pokud se mohou opřít o
určiténeměnné body, které jsou jim známé.
l0) Rodiče vodí do školy díiě oblečenétak, aby se mohlo samostalně svlékat a oblékat
musí být pevná. akorát velká.
Qápínáni vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. obuv
Ve8keré obiečeni a obutí musí být označeno, aby nedošlo k záměně a čisté.Každédítě musí
mít náhradní prádlo, jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku ve své skřínce přidělené
pyžama
na začátku skólniho roku s příslušnou značkou. Rodiče mění dětem 1x týdně
(v pátek je děti dostanou domů na vyprání).
itj ootá oapoeinku _ děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby,
potud děti n"u.nou. mohou pouze odpočívat, prohlížetsi knížkunebo provádět podobné
Llidové činnosti, nesmi ale rušit spánek ostatních dětí.

provoz MŠ

6.30 - 15.30

svačina

8.00 - 8.30

oběd

11.30- l2.00

odpolední svačina

14.30 - 14.45

6.45 - 11.30

8.00 - 8.30

ranní hrové činnosti, spontánní, řízené
činnosti, řízené plánované činnosti, příprava
na poby.t venku a pobyt venku

dopolední svačinka

10.00 - 11.30

pobyt venku

1r30 -

oběd

1230

12.00

_ 14.00

odpočinek, spánek, klidová činnost - spojení
obou třid

14.30 - 14.45

odpolední svačinka

14.45 - 15.30

odpoledni hrové činnosti

12) při odpoledním spojeni obou tříd mateřské školy pedagogické pracovnice z kapacitnich

důvod soclálnih o zaíizěni přizpůsobí organizaci dětí počtu toaletních mís. Eventuálně děti
mohou použítwc ve třidě v Ipatře, a to s doprovodem pedagogického či nepedagogického
personálu.

IV. Způsob vzr|ělávání, individuálni vzdělávání

l) Zákonný zástupce dítěte. pro kteréje předškolní vzdělávání povinné. můžepro dítě
v odůvodněných případech zvolitjiný způsob plnění.
a) individuální vzdělávání dítěte. které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte
do mateřské školy.
b) vzděláváni v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní

školy

speciální,
c) vzděláváni v zahraničníškole na územi Českérepubliky. ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školnídocházky dle §38a školského záRona.
Zákonný zástupce ditěte, které búde plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle
písmena b) nebo c),je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsice před počátkem školníhoroku, kteným začíná
povinnost předškolniho vzdělávání dítěte.
2) Má-li být dítě individuálně vz{ěláváno převážnou část školniho roku, je zákonný zástupce
dítěte povinen toto oznámeni učinit nejpozději 3 měsíbe před počátkem školníhoroku.
V průběhu školníhoroku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzděIáváni nejdříve
ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzděláváni dítěte doručeno řediteli mateřské
školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. oznámení zákonného zástupce o
individuálním vzdělávání musí obsahovat
a) jméno a příjmení, rodné čísloa místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo
pobytu ditěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
3) Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
případně doporučízákonnému zástupci dalši postup při vzdělávání. Ředitelka mateřské školy
stanoví termíny pro ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první
polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi
dohodnut.
4) Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účastdítěte u
ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí
individuální vzdě|áváni dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účastdítěte u ověření,
a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení
individuálního vzděIáváni dítěte nemá odkladný účinek.Po ukončeníindividuálního
vzdělávání dítěte nelze dítě opčtovně individuálně vzdě[ávat.

v. Bezpečnost a ochrana zdraví

Školaje po celou dobu svého provozu uzamčena, rodiče, ostatní osoby (příbuzní,
zmocněné osoby atd.) si musí zazvonit a ohlásit se učitelce. potom budou vpuštěni do budovy.
2) Z bezpečnostních důvodůse rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy
s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy s výjimkou dnů
určených k placení stravného. Rodiče ajiné osoby se mohou zdržovat déle ve škole pouze
s vědomím ředitele školy - například na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
3) Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy přivádět děti až ke
třídě, osobně je předat učitelce mateřské školy. Rodiče za děti zodpovídají až do předání
učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠsmí vyzvedávat pouze
zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.
4) Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokudjsou zcela zdravé a nemají
žádné píiznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, zvracení, přetrvávajíci zelená rrýma, červené
spojivky očía podobné příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Školanení na izolaci
nemocného ditěte od kolektivu zaíizena ani stavebně ani personálně. a pioto v připadě zjištění
příznaku nemoci u ditěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí
1)

z kolektivu. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních děti můžepedagogický pracovník,
pokud má při přebíráni dítěte od zákonného zástupce nebojim pověřené osoby podezření, že
dítě není zdravé. požádal zákonného zástupce o doloženízdravotně způsobilosti dítěte ke
vzděláváni íbrmou předložení potvrzeni od ošetřujícíholékaře. Rodiče mají povinnost
oZnámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti. které se týkají zdravotního stavu dítěte a které
se udály i mimo MŠ(alergie, mdloby, nevolnost, úraz,.,) a podat zprávu v případě výskytu
přenosné infekčnínemoci v rodině (neštovice, žloutenka. mononukleóza, virový zápal plic
apod.) či v případě výskytu všíu dětí. Léky a léčebnéprostředky ve škole nepodáváme.
5) Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdyje ve škole:
- odpovídají za to, co mají děti v šatníchskřínkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah
skřínek, zda neobsahují nebezpečnévěci (léky. ostré předměty apod.)
- plně odpovidají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky,hračky, potraviny).
které si dítě bere s sebou do školy (mohou například zapříčinit úraz dítěte).
6) K zajištěníbezpečnosti děti při pobytu mimo úZemi mateřské školy stanovi ředitelka školy
počet učitelek tak, aby najednu učitelku připadlo nevýše
a)20 dětí z běžných třid
b)12 dětí ve třidě, kdejsou zaíazeny děti s přiznaným podpůmým opatřením druhého
až pátého stupně nebo děti mladší3 let.
7) Při vzdělávání dětí zajišťujípedagogičti pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a
ochlany Zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní
legislativa. Při zajišt'ování výletů pro děti určíředitelka školy počet pedagogických
pracovníkůtak, aby byla zajištěna bezpečnost děti a ochrana zdraví. Při přesunech dětí při
pobytu mimo územímateřské školy, po pozemních komunikacich se pedagogický dozor řídí
pravidly silničního provozu. Při pobytu dětí v přirodě se využívajípouze známá bezpečná
místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Pedagogičtí
pracovnici před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečnévěci a
překážky.
8) Před cvičeníma pohybovými aktivitami kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zdajsou
prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by
mohly vést ke zranění ditěte a při použiti tělocvičnéhonářadí kontrolují jeho ťunkčnost a
bezpečnost. Dále dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby cvičenía pohybové aktivity byly
přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit
individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
9) Při aktivitách rozvíjejícíchzručnost a výtvamé cítěnídětí, při kterlých je nezbytné použít
nástroje, jako jsou nůžky,nože kladívka a podobně, vykonávají děti práci s těmito nástroji za
zvýšenéopatmosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovnika.
10) Definováni školního úrazu:
Školnímúrazem je úraz, ktery se stal ditěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které
s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činnostíje účastdětí při výchovně vzdělávací
práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost
vyplývajícíz přímé souvislosti s tím. Školnímúrazem je rovněž úraz, kteq!,se stal dětem při
akcích konaných mimo školu. organizovaných školou a uskutečňovaných za dozonl pověřené
odpovědné osoby. Jedná se zejména o iíazy děíi na vycházkách, výletech, zájezdech,
exkurzích. Školnímúrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět. nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při
akcích konaných mimo školu.

vI. zacházení s maietkem školy

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťujípedagogičtí pracovníci, aby
děti zacházely šetmě s učebnimi pomůckami, hračkami a dalšímivzdělávacími potřebami a
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VIII. Datšípráva a povinnosti rodičů

Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnimu vzdělávání
(od počátku školníhoroku, kte4f následuje po dni. kdy ditě dosáhne pátého roku věku).
1) Rodiče mají právo na informace o pruběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou
průběžněa podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na iníbrmačnínástěnce
školy. Styk rodičůs učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po

předchozí domluvě.
2) Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, qýkajícich se
vzděláváni dětí.
3) Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.
4) Rodičejsou povinni na vyzváni ředitelky školy osobně se zúčastnitprojednání závažných
otázek, týkajících se vzdělávání a chování dítěte.
5) Rodičejsou povinni intbrmovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíŽÍch
dítěte nebo.jiných závažných skuiečnostech. které by.rnohly mit vliv na průběh vzdělávání.
6) Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školnímatriky (evidence dětí), která
obsahuje: jméno, příjmení, rodné číslo,státní občanství a místo trvalého přechodného pobytu
dítěte, dále jméno a příjmení, míSto trvalého pobytu a adresu zákonného zástupce pro
doručování písemností, telefonni spojení zákonného zástupce dítěte.
7) Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí
a) dodržujístanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
b) řídíse školnímřádem mateřské školy
c) dodržujípři vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi dochr2ejícími
do mateřské školy a s ostatními zákorurými zástupci děti pravidla slušnosti a vzájemné
ohleduplnosti.
8) Pokud rodič nebude dodržovat Školnířád (např, závažným způsobem opakovaně narušovat
provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠv době po ukončení provozu
MŠ).opakovaně neuhradi ip|atu za vzdě|ávání nebo stravování, pokud se dítě bez omluvy
nepřetržitě neúčastnípředškolního vzděláváni, můžeředitelka školy ukončit docházku dítěte
do

MŠ.

Ix. práva a povinnosti děti
l)'Každédítě přijaté do našímateřské školy má právo

na kvalitní předškolní vzdělávání,
jeho
jeho
osobnosti.
schopností a rozvoj
zaručujícíoptimální rozvoj
2) Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoj, kteqý si chce potvrzovat
svoji identitu (vyrust ve zdravého. tělesně i duševně, právo být veden k tomu" aby respektoval
ostatní lidi).
3) Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřebajídla, oblečení,
místa k životu, lékařské pomoci. ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly ťyzicky
nebo psychicky zranit).
4) Dítě má právo být respektováno jako individualita, která tvoří vlastní život - právo být
připravován na svobodujednat a žítsvým vlastním způsobem, právo ovlivňovat rozhodnutí,
co se s nim stane, právo na chování přiměřené věku.
5) Dítě má právo na emočně klidné prostředí, projevování lásky (právo žit s každým ze svých
rodičů,pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi,
kteří ho mají rádi. právo na pozomost a vedeni ze strany dospělých, právo dostávat i
projevovat lásku.
6) Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušnézacházení, i když nemá
pravdu, právo na přátelství, respektování jazyka. barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

x. ochrana nřed rizikovým chováním a před oroiew diskriminace. nepřátels§í nebo
násilí
1) Důležitýmprvkem ochrany před rizikovým chovánim je i výchovně vzdělávací působení
na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního
vzdělávacího programujsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové
závislosti, alkoholismu. kouření. virtuální závislosti (počítače,televize, video) patologického
hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality ajiných forem násilného chování ajsoujim
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
2) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci mateřské Školymonitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídnich kolektivech
s cílem řešit případné deformujici vztahy mezi dětmi již vjejich počátcích a to ve spolupráci
se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařizení.
3) Důležitým prvkem prevence Ýtéto oblastije i vytvořeni příznivého sociálního klimatu
mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými
pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
Přivítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

\- /
V Lačnově dne 31.8.202l
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Marie Vlčková
ředitelka mateřské školv

