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Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, 
jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (dále 
jen MŠ)

 DÍTĚ MÁ PRÁVO:

 na kvalitní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.

 na individuální, respektující a přátelský přístup.

 na volný čas a hru, svobodu ve výběru činnosti i s kým a kde bude tuto činnost 
vykonávat.

 DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTŘEBUJE:

 náhradní oblečení, vhodné oblečení na pobyt venku, bezpečnou obuv, nazouvací plné 
bačkory, pyžamo (pokud po obědě odpočívá), pláštěnku, holínky a nepromokavé kalhoty. 
V zimních měsících zimní kombinézu, teplé nepromokavé boty, rukavice, čepici. Plášť s 
rukávy na výtvarné činnosti a zástěru na pečení zajišťuje MŠ.

 z hygienických potřeb ‐ kartáček na zuby, hřeben. Ostatní toaletní potřeby (papírové 
kapesníky, mýdlo, toaletní papír, ubrousky) zabezpečuje mateřská škola.

 pyžamo. Dítě, které v rámci poledního klidu spí, se po obědě převléká do pyžama. 
Zákonný zástupce zajišťuje jeho výměnu.

 v den výletu ‐ baťoh, láhev s pitím, pláštěnku, kapesníky a občerstvení dle pokynů 
učitelek. 

 při návštěvě kulturního nebo vzdělávacího programu mimo prostory MŠ – baťoh, láhev 
s pitím, kapesníky, případně pláštěnku. Svačinu dítě dostane v mateřské škole ráno před 
odchodem.

Oblečení dětí má odpovídat počasí a teplotě. Dítě se v MŠ přezouvá do lehké obuvi, chodí 
vždy upravené a čisté. Hračky mohou děti do MŠ nosit, ale jejich množství a používání se řídí 
pravidly třídy. Všechny lehce zaměnitelné věci je nutno podepsat (např. obuv, bačkory, 
pláštěnka). 

 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MÁ PRÁVO:

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se osobního a rodinného života.

 konzultovat otázky týkající se svého dítěte a jeho rozvoje s učitelkami nebo ředitelkou 
školy. Informace o dětech se podávají při individuálních konzultacích s učitelkou. 
Konzultace jsou vypsány během školního roku nebo dle domluvy.

 nahlížet do zprávy o rozvoji dítěte, ve které se zaznamenává jeho rozvoj a práce s 
pomůckami Montessori. 

 účastnit se náslechů ve třídě v předem domluveném termínu za předpokladu, že 
nenaruší soustředění dětí a práci dětí a učitelek.

 účastnit se třídních schůzek, konzultací, tvůrčích dílen a slavností pořádaných MŠ.

 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE JE POVINEN:

 zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,
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 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání dítěte,

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích,

 sledovat zprávy a oznámení vyvěšené na nástěnce školy či zaslané školou emailem.

Veškeré vzkazy pro učitelky či změny v běžném režimu předávají zákonní zástupci 
písemně nebo ústně přímo učitelkám. Nepřítomnost dítěte omlouvají nejpozději do 8:30 
hodin prvního dne nepřítomnosti na telefonním čísle MŠ: 725 084 106.
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Onemocní‐li dítě infekční chorobou, jsou zákonní zástupci povinni toto onemocnění ihned 
ohlásit. Vyskytne‐li se infekční choroba v rodině, přinesou zákonní zástupci lékařské 
potvrzení, že může dítě do mateřské školy docházet. V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí 
může učitelka, pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, požádat 
zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou 
předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si 
může vyžádat učitelka od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího 
lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Onemocní‐li dítě během 
pobytu ve škole, budou zákonní zástupci vyzváni, aby zajistili další péči o dítě mimo MŠ. 
Zákonní zástupci dopřejí dítěti dostatečnou rekonvalescenci. Do kolektivu se dítě vrací až po 
dobrání léků a bez omezení. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v rozsahu od 8:45 do 
12:45. Pokud není dítě v době vzdělávání v MŠ, uvede zákonný zástupce po návratu do školy 
důvod absence v omluvném listě. Pokud bude plánovaná absence delší než 3 dny, musí 
zákonný zástupce požádat o uvolnění ředitelku školy. Formulář žádosti je na webových 
stránkách školy. K povinnému předškolnímu vzdělávání je zapsáno dítě, které předchozí 
školní rok (tj. do 31. srpna) dosáhne pátého roku věku. 

 VARIANTY DOCHÁZKY
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte a splátkový kalendář je stanoven ve smlouvě. Zákonný 
zástupce dítěte je seznámen s výší úplaty za délku docházky, kterou si vybere. Lze zvolit 
variantu:

 5 dní v týdnu celodenní vyučování,

 5 dní v týdnu dopolední vyučování,

 4 dny v týdnu celodenní vyučování,

 3 celé dny a 2 dopoledne.

Variantu C) nelze volit u dětí zapsaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.

U varianty C) a D) zákonný zástupce zvolí na začátku školního roku dny docházky. Žádost 
schvaluje ředitel školy. Zvolené dny je možné měnit pouze na základě další žádosti. 

Při nemoci či prázdninách nemá zákonný zástupce nárok na náhradu těchto dnů. Celodenní 
vyučování trvá od 7:45 do 17:00 hodin, polodenní vyučování od 7:45 do 12:45 hodin.

Docházka mimo stanovené dny je možná. Nahlašuje se minimálně den předem učitelkám, 
oběd hospodářce. Cena za půlden mimo zvolenou docházku je 400 Kč. Tento jednorázový 
poplatek je třeba uhradit obdobným způsobem jako ostatní platby dle smlouvy o vzdělávání 
nebo v hotovosti na pokladně, a to vždy nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku tohoto nároku.
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 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 
Výchova a vzdělávání v mateřské škole se řídí ŠVP pro MŠ Kouzelných škol s výchovně 
vzdělávacím programem Marie Montessori. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k 
osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti dítěte. O pokrocích ve vývoji a 
vzdělávání dětí jsou zákonní zástupci informováni při individuálních konzultacích.

 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 
7:45 do 17:00 hodin.
Děti přicházejí do mateřské školy se zákonnými zástupci do 8:30 hodin. Individuální změnu 
příchodu lze předem domluvit s učitelkami. 
Zákonní zástupci dětí s dopolední docházkou vyzvedávají své děti od 12:45 do 13:00 hodin.
Zákonní zástupci dětí s celodenní docházkou vyzvedávají své děti mezi 15:00 a 17:00 
hodinou tak, aby po 17:00 hodině děti již nebyly v prostorách třídy a nebránily tak personálu 
školy v úklidu a jiných provozních činnostech. Zákonný zástupce může své dítě vyzvednout 
(bez nároku na odpolední svačinu) v jinou odpolední dobu, o čemž předem informuje 
učitelky, a to tak, aby nenarušoval program MŠ (odpočinek dětí, zájmové kroužky apod.) 

V případě pozdního vyzvednutí dítěte (tj. u polodenní docházky po 13:00, u celodenní 
docházky po 17:00 hodině) je škola oprávněna po zákonném zástupci požadovat poplatek za 
pozdní příchod ve výši 100 Kč za každých započatých 15 minut. Tento jednorázový poplatek 
za pozdní příchod je třeba uhradit obdobným způsobem jako ostatní platby dle smlouvy o 
vzdělávání nebo v hotovosti na pokladně, a to vždy nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku 
tohoto nároku. Pokud nedojde k zabezpečení odchodu dětí tak, aby bylo možno uzavřít MŠ v 
17:00, bude následovat písemné upozornění ředitelkou školy. Po třech písemných 
upozorněních může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

 REŽIM DNE
Denní režim je jen orientační, přizpůsobován potřebám dětí, jejich přání a zájmu. Operativně 
reaguje na mimořádné situace nebo třeba změny počasí.
07:45 – 08:30 individuální příchod dětí
07:45 – 09:00 volná práce dětí, individuální rozhovory, individuální a skupinová práce s Montessori 

materiálem
09:00 – 09:30 dopolední pracovní blok ‐ individuální a skupinová práce s Montessori materiálem; dopolední 

zájmové činnosti: jóga pro děti, výtvarné činnosti, skupinová práce předškoláků, hudebně 
pohybové činnosti a jedno dopoledne v týdnu pracovní blok v anglickém jazyce; rozcvička

09:30 – 09:50 dopolední svačina 
09:50 – 10:30 setkání na elipse (reflexe dětí, téma dne, chůze po elipse, kalendář)
10:30 – 12:00 pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti
12:00 – 12:30 oběd (po obědě čištění zoubků)
12:45 – 13:00 odchod dětí s půldenní docházkou
12:45 – 13:45 polední klid (čtení a poslech pohádky, odpočinek)
13:45 – 17:00 odpolední pracovní blok ‐ aktivity dle vlastního výběru dětí, pobyt na školním hřišti; 

odpolední zájmové činnosti: dvě odpoledne pracovní blok v anglickém jazyce
14:30 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 17:00 odchod dětí
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V době rozvíjejících zájmových činností ve třídě a při pobytu venku během dopoledního 
bloku (8:45 – 12:45) jsou přítomny dvě učitelky. 
Zájmové činnosti a kroužky kromě výuky anglického jazyka probíhají v období od října do 
května příslušného školního roku.

 KALENDÁŘ AKCÍ
Akce a přerušení provozu MŠ jsou uvedeny v dokumentu kalendář akcí, který je vydáván pro 
příslušný školní rok. Zákonní zástupci dětí jsou s kalendářem seznámeni nejpozději na první 
rodičovské schůzce. Aktuální kalendář akcí je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách 
MŠ. 

Provoz MŠ je přerušen v měsíci červenci a srpnu. Po projednání se zřizovatelem 
z organizačních a technických důvodů je provoz MŠ přerušen v době některých prázdnin a 
ředitelského volna základní školy Kouzelných škol. Informaci o omezení nebo přerušení 
provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole. 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Termín přijímacího řízení je veřejnost informována prostřednictvím letáků, plakátů a na 
internetových stránkách školy. Kritéria přijetí do MŠ jsou na webových stránkách školy.

 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Ředitelka informuje rodiče 
rozhodnutím o přijetí, případně nepřijetí dítěte do MŠ do 30 dnů po ukončení zápisů dětí 
do MŠ.

 O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka 
školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko‐
psychologické poradny. 

 Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, 
starší 3 let. Děti navštěvující MŠ jsou samostatné (s případnou dopomocí pedagoga nebo 
starších dětí) při stolování, oblékání, používání toalety a hygieně. 

 Dítě může být přijato do MŠ i v průběhu školního roku.

 V rozhodnutí o přijetí může být stanoven také zkušební pobyt dítěte, a to nejdéle na 3 
měsíce viz § 34 odst. 3 školského zákona, není‐li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké 
míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám a metodě vzdělávání (zejména dítě se 
speciálními vzdělávacími potřebami).

 ŘEDITELKA ŠKOLY MŮŽE UKONČITPŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (po předchozím 
písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte), JESTLIŽE:

 dítě bez omluvy zákonným zástupcem do MŠ nejméně dva týdny nepřetržitě nedochází.

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy a jednání 
k nápravě byla neúspěšná.

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte pediatr nebo pedagogicko‐
psychologická poradna.

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní 
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem jiný termín úhrady.

 STRAVOVÁNÍ
Při přijetí dítěte do MŠ seznámí ředitelka školy rodiče se způsobem a rozsahem stravování. 
Je‐li dítě v době podávání jídla ve škole, stravuje se vždy. MŠ poskytuje dětem oběd ve formě 
kvalitní bio stravy, kterou dováží. Je možný výběr ze dvou až tří jídel. Rodiče vybírají 
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z jídelního lístku jídla vždy na konci měsíce na měsíc následující. V průběhu celého dne jsou 
dětem k dispozici nápoje. Ovoce a zelenina jsou součástí svačin. 

Zákonný zástupce obědy odhlašuje pouze formou SMS zpráv na telefon MŠ: 725 084 106. MŠ 
může zrušit pouze obědy odhlášené den předem do 14:00 hodin. První den nemoci lze oběd 
vyzvednout do přinesených nádob po domluvě s hospodářkou v době vydávání obědů.
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 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO 
NÁSILÍ

Maximální počet ve třídě MŠ je 18 dětí. 

Zákonní zástupci předávají děti učitelce osobně, nepouštějí je do školy samotné nebo v 
doprovodu nezletilých sourozenců. Teprve po předání dítěte učitelce může zákonný zástupce 
opustit mateřskou školu. Škola odpovídá jen za ty děti, které učitelka řádně převzala.
Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání nebo předávání dítěte pověřit jinou osobu 
starší 18 let uvedenou na příslušném formuláři. Bez písemného pověření nelze vydat či 
převzít dítě. 

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
která pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa a směrnice BOZP. 
V případě ohrožení budou všechny přítomné děti evakuovány na bezpečné místo mimo 
budovu školy. 
Budova školy není volně přístupná zvenčí. Zákonní zástupci zvoní u vchodových dveří a po 
představení je jim umožněn vstup do MŠ. Zákonní zástupci pobývají ve škole jen po dobu 
nezbytně nutnou.
Děti mají sjednáno úrazové pojištění, které se vztahuje na dobu provozu mateřské školy, 
výlety a vycházky do okolí. Děti jsou pojištěny proti odcizení osobních věcí.

V rámci výuky je využívána kuchyňka v denní místnosti. Obsluhu zařízení kuchyňky provádí 
pouze učitelka. Při vaření nebo pečení jsou v denní místnosti přítomni vždy dvě učitelky. 

O výletech školy, návštěvách kulturních a vzdělávacích akcí je zákonný zástupce předem 
informován v kalendáři akcí nebo emailem. Při těchto aktivitách ředitelka MŠ zajistí takový 
počet pracovníků, aby byla dodržena bezpečnost dětí.

Škola provádí prevenci před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí svým celkovým 
výchovně vzdělávacím působením zaměřeným na zdravý způsob života. Důležitým prvkem 
prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi 
dětmi a učitelkami i mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.  

 PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ
Děti jsou v mateřské škole vedeny k respektování a šetrnému zacházení s věcmi okolo sebe.
Po dobu pobytu dětí v mateřské škole vedou učitelky děti k šetrnému zacházení s učebními 
výukovým materiálem, pomůckami, knihami, hračkami a ostatním majetkem školy. 

V. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Zrušuje se školní řád mateřské školy ze dne 16. 6. 2017.

2. Zákonní zástupci dětí mají povinnost seznámit se bez zbytečného odkladu po 
zahájení školního roku s aktuálním zněním školního řádu a toto potvrdit podpisem 
nejpozději na první rodičovské schůzce.
3. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.
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V Praze dne 27. 8. 2018

Mgr. Martina Štanclová
ředitelka mateřské školy
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