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Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
Děti mají právo
navštěvovat při hospitalizaci v Karlovarské krajské nemocnici na základě doporučení
ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonného zástupce mateřskou školu při nemocnici
(dále jen MŠ);
na předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si, bavíme
se, neztrácíme kontakt“;
na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj
jeho osobnosti s ohledem na jeho zdravotní stav;
na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ;
dále má dítě právo
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo
psychicky zranit);
být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu,
právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny);
na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít 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 pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i
projevovat lásku,...);
být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
(právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval
ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti
a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...);

1

být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován
na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
Rodiče (zákonní zástupci) zařazeného dítěte v MŠ mají právo zejména
na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání svého dítěte, na
poradenskou činnost za dobu pobytu v nemocnici;
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
zdravotního stavu dítěte;
po dohodě s učitelkou MŠ být přítomni při výchovných činnostech ve třídě MŠ;
konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy a
přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu MŠ;
projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí při
hospitalizaci.
Děti jsou povinny
dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny při
nástupu;
plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu se zdravotníky.
Zákonní zástupci dětí mají povinnost
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání dítěte.
Vzájemné vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy a
zdravotnickým personálem
ke všem dospělým tj. učitelům, zdravotnickému i pomocnému personálu se chovají děti
zdvořile, zdraví je a respektují jejich pokyny;
vytváření atmosféry vzájemné spolupráce.
Provoz a vnitřní režim školy
zařazování dětí do MŠ
rozsah předškolní práce a den jejího zahájení určí lékař ve spolupráci s pedagogem a se
souhlasem zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte;
nově přicházející děti jsou zapsány do „Seznamu žactva školy“ s datem příchodu
a odchodu z MŠ.
provoz MŠ
denní režim MŠ
7,15 – 10,15
10,15 – 10,25
10,25 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 12,20
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pondělí – čtvrtek 7,15 – 14,00
pátek
7,15 – 13,45
řízená i neřízená činnost s dětskými pacienty přizpůsobená zdravotnímu
stavu; snídaně
přestávka
individuální i skupinové činnosti dle plánu
příprava na oběd, stolování, oběd
přestávka

12,20 – 14,00

příprava na polední klid, četba před spaním, individuální péče, odpolední
odpočinkové činnosti dětských pacientů

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
pedagogové MŠ vykonávají dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník
převezme od jeho zákonného zástupce nebo zdravotnickým personálem až do doby, kdy
je pedagogický pracovník předá;
u každého nemocného dítěte musí pedagog konzultovat jeho zdravotní stav a respektovat
doporučení lékaře;
děti jsou v MŠ pod neustálým dohledem pedagogů školy, odchody k jednotlivým
výkonům, vyšetřením a vizitám zajišťuje zdravotnický personál;
škola uplatňuje různé formy a metody umožňující včasné zachycení výskytu sociálně
patologických jevů mezi hospitalizovanými dětmi;
v této oblasti spolupracuje se zákonnými zástupci a zdravotníky;
MŠ nenásilnou formou a přiměřeně věku dětí a schopnostem pochopit a porozumět dané
problematice seznamuje s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální
závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu,
kriminality a jiných forem násilného chování;
důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu
(děti-zákonní zástupci- pedagogové- zdravotníci);
anonymní stížnosti, podněty připomínky mohou zákonní zástupci dětí vhazovat do
schránky důvěry, která je umístěna na oddělení.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
při pobytu dítěte MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně
s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly
ostatní majetek mateřské školy a zařízení nemocničních prostor.
V Karlových Varech dne 28. srpna 2012

Mgr. Jana Hynková
ředitelka školy
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