
ŘÁD ŠKOLY

1.  Naše škola chce vytvářet spolu s rodinou podmínky pro osobnostní rozvoj dětí tak, aby byly 
zároveň naplňovány individuální  možnosti  každého dítěte.

2.  Zdravého sociálního prostředí docilujeme vhodným rozdělením dětí do věkově smíšených 
skupin a zároveň integrací dětí, které potřebují speciální péči.

3.  Za důležitý prvek rozvíjející sociální klima školy považujeme společné akce pro děti, rodiče a 
další přátele, při nichž se aktivně zapojují všichni zúčastnění.

4.  Vstup do mateřské školy usnadňujeme adaptačním procesem. Je to poznávací období 
několika dnů či týdnů, kdy jsou rodiče, po dohodě s učiteli, přítomni ve škole.

5.  Naše škola má pět oddělení: čtyři oddělení pro 26 dětí a jedno speciální oddělení, kde je počet 
dětí výrazně snížen. V každém oddělení působí dva učitelé a podle potřeby asistent pedagoga. 

6.  Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum.

7.  Provoz školy je od 7:00 – 17:00

Ranní provoz: od 7:00  je pro všechny děti v Červeném oddělení, kromě dětí se  
speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. dětí integrovaných).
Provoz na jednotlivých odděleních začíná v 8:00. hod.
Provoz na speciálním oddělení v 7:30. hod.

MŠ je otevřena:    7:00 – 8:45
                  12:30 – 13:15

      14:30 – 17:00
Provoz jednotlivých oddělení se liší podle dní v týdnu a popisuje ho samostatný rozvrh.

8.  Rodiče (či jejich zástupci) přivádí i odvádí dítě až do třídy a osobně jej učitelům předávají.

9.  Rodiče a děti si mohou, po dohodě s učiteli, půjčovat domů některé hračky, didaktické 
pomůcky, knihy a časopisy.

10. Rodiče s dětmi mohou v odpoledních hodinách využívat pouze malou školní zahradu (do 
skončení provozu). Během tohoto pobytu přebírají rodiče plnou zodpovědnost za bezpečnost svých 
dětí a za úklid venkovních hraček.

11.  Časový režim dne. Každá třída má režim dne přizpůsobený potřebám dětí.

Obsahuje tyto složky: hry, individuální výchovně - vzdělávací péče, společné nebo skupinové 
soustředění, pobyt venku, relaxační činnosti, odpolední zájmové činnosti, stravování (svačina, 
oběd, odpolední svačina).
Obsah činností vychází ze školního vzdělávacího programu.



12.  Oblečení vhodné do mateřské školy má dětem umožnit: volnost pohybu, práci s výtvarnými 
materiály a hry na zahradě. Je třeba, aby děti byly vybaveny i do deště a chladného počasí (pobyt 
venku trvá dvě hodiny). Děti je třeba vybavit i náhradním spodním prádlem, které je trvale uloženo 
ve skříňce dítěte. Oblečení a obuv je nutné označit příjmením dítěte. Za neoznačené věci 
nemůžeme ručit.

Vzhledem k tomu, že jsme MŠ se speciální péčí a máme v péči i nemalý počet dětí se zdravotními 
omezeními, musíme trvat na tom, aby MŠ navštěvovaly děti pouze zdravé a doléčené. 
Vyhrazujeme si právo vyžádat si případně lékařské potvrzení.

13.  Omluvy nepřítomnosti  dítěte:

A. Odhlašujte či přihlašujete–li dítě, tak vždy den předem, v nutných případech telefonicky do 7:30 
dne, kdy dítě nenastoupí nebo nastoupí. Děti omlouvejte přímo učitelům/učitelkám vašeho 
oddělení.

B. Prodlouží či zkrátí-li se doba nepřítomnosti, oznamte nám tuto změnu včas. Po nepřítomnosti 
delší 14 dnů bez omluvy, může být dítě vyřazeno z docházky.

C. Omluvíte-li dítě pozdě nebo nebude omluveno vůbec, budeme vám nuceni počítat za tuto dobu 
stravné jako by bylo přítomno.

14.  Placení stravného a školného:

Školné a stravné se platí převodem (po dohodě s hospodářkou školní jídelny i trvalým příkazem) 
nebo složenkou, kterou obdržíte.

V Praze 30.8. 2011      Mgr. Irena Holemá
ředitelka školy


