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1. Úvodní ustanovení  

    Na základě ustanovení § 30, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s jinými souvisejícími normami, 
vydává ředitelka Mateřské školy Černošice,  Karlická 1170, okres Praha západ, Školní řád, jenž 
respektuje Úmluvu o právech dítěte (zákon č.  104/1991 Sb.).  

    Školní řád upravuje podrobnosc k výkonu práv a povinnosU děU a jejich zákonných zástupců ve 
škole a podrobnosc o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Dále upravuje 
provoz a vnitřní režim mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosc a ochrany zdraví děU.  

 2. Obsah předškolního vzdělávání  

    Mateřská škola (dle § 33, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), podporuje rozvoj 
osobnosc dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.    
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Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá 
vyrovnávat nerovnoměrnosc vývoje děU před vstupem do základního vzdělávání. 

    Vzdělávání se v mateřské škole uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání „ S úsměvem  a hrou poznáváme svět“. Vychází z principů a zásad Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání.  

   V současné době se u děU i dospělých stále více odráží nezdravý životní styl. Jsou to zejména špatné 
stravovací návyky a nedostatek pohybu, které mají za následek různé zdravotní komplikace.  Proto 
bychom chtěli dětem přiblížit, jaké jsou zásady zdravého životního stylu, co mu prospívá nebo naopak 
škodí. Již v předškolním věku mohou získat základy zdravého způsobu života nejen v péči o své zdraví, 
ale také v mezilidských vztazích, chování a jednání.   

   Cílem předškolního vzdělávání mateřské školy Černošice,  Karlická 1170 je vychovávat děc ke 
zdravému způsobu života.  

 3. Přijímání děF do mateřské školy  

    Při přijímání děc do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 
Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).  

 Zápis do mateřské školy  

    Zápis do mateřské školy pro příšU školní rok se bude konat v období od 2. do 16. května. Místo, 
datum a dobu zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (Město Černošice) 
a oznámí ho veřejnosc v místě obvyklým způsobem, na nástěnce v mateřské škole, na veřejně 
přístupných místech ve městě, prostřednictvím Informačních listů a webových stránek školy: 
www.mskarlicka.cz .  

 Zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněné cskopisy (žádost o přijeU k předškolnímu vzdělávání 
a  vyjádření pediatra, zda se dítě podrobilo pravidelnému očkování), které budou ke stažení na 
webových stránkách školy. Zde jsou zákonní zástupci seznámeni i s kritérii pro přijímání děU do 
mateřské školy. Ředitelka školy poskytne zákonnému zástupci podrobné informace o způsobu 
docházky do mateřské školy a přidělí každému uchazeči registrační číslo.  

 Po obdržení žádosc o přijeU k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra vydá ředitelka školy do 
30 dnů rozhodnuU o přijeU (nepřijeU) dítěte k předškolnímu vzdělávání a stanoví den nástupu a 
způsob docházky dítěte. RozhodnuU, kterým se vyhovuje žádosc o přijeU ke vzdělávání, se oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích pavilonu A 
mateřské školy a na webových stránkách školy. Tato rozhodnuU jsou považována za oznámená.  

Při záporném rozhodnuU ředitelky školy obdrží zákonní zástupci rozhodnuU o nepřijeU do vlastních 
rukou poštou. 

 V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijeU dítěte k předškolnímu 
vzdělávání nejen výše zmíněným způsobem, ale i v průběhu školního roku. Na základě této žádosc 
může být dítě přijato jen v případě, že to umožňuje kapacita mateřské školy.  

     

Kritéria k přijímání děU do Mateřské školy Černošice:  

 1. Dítě bude v daném školním roce navštěvovat mateřskou školu poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky  nebo děc starší (odklad povinné školní docházky).  

 2. Trvalé bydliště v Černošicích 

 3. Věk dítěte – od nejstaršího po nejmladší.  
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 K předškolnímu vzdělávání je přijato tolik děU, kolik umožňuje kapacita mateřské školy.  

• Dle § 34, odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů se k 
předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děc v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky.  

• Do mateřské školy jsou přijímány děc, které se podrobily stanovenému pravidelnému 
očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 
předpisů).   

• Podmínkou přijeU dítěte k předškolnímu vzdělávání je i schopnost dodržovat základní 
hygienické návyky (použiU toalety, stolování, apod.).  

• Rovněž se přednostně přijímají děU s trvalým bydlištěm v Černošicích 

• Ředitelka školy může rozhodnout o přijeU dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (dále 
se SPV). V těchto případech mu stanoví zkušební pobyt v mateřské škole, který nesmí 
přesáhnout dobu 3 měsíců. K žádosc o přijeU dítěte se SVP je nutné doložit doporučení SPC a 
odborného lékaře o vhodnosc umísct toto dítě do mateřské školy.  

 Adaptační program školy  

   Dětem, které nastupují do mateřské školy, je stanoven adaptační pobyt, který napomáhá k 
překonání adaptace na nové prostředí:   první 3 dny na 2 – 3 hodiny denně, pak se délka jeho pobytu 
prodlužuje na dopoledne, poté celodenní pobyt po domluvě s třídní učitelkou. 

4. Přijímání cizinců ke vzdělávání na základě žádosF podaných v průběhu školního roku mimo zápis 
nebo termínu zvláštního zápisu pro cizince 

Na děc/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 
34a a § 36 školského zákona). 

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:  

• povinné předškolní vzdělávání na děc narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017  

Po dobu prvních 90 dnů pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajisct. Využít je možné 
např. pobytu v adaptačních skupinách. Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je dítě na něj 
připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, 
materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Pokud ale zákonný 
zástupce vyhodnoU, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to samozřejmě právo. 

Všechna níže uvedená pravidla se týkají přijímání ke vzdělávání do mateřských škol a základních škol, 
které mají stanoven spádový obvod, v období mimo zvláštní zápis děU/žáků cizinců, tedy v době 
mimo 1. 6. – 15. 7. 2022 podle §2 odstavce (5) tohoto zákona. 

Přijímání je vždy vedeno ve správním řízení. Přihlášky se podávají v českém jazyce. Ředitel školy 
akceptuje také dvojjazyčnou přihlášku podle zveřejněného vzoru MŠMT. V případě přijeU přihlášky 
výhradně v ukrajinském jazyce se má postupovat podle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení ji 
má předložit jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud 
ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje. 

Pokud ředitel školy rozhodne o přijeU dítěte cizince, jedná se o přijeU bez jakéhokoliv časového 
omezení, tedy “na dobu neurčitou”. 



Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijeU přednostně ve spádové škole podle místa 
pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra. 

• Žádost o přijeU za nezleclého uchazeče podává: zákonný zástupce dítěte (Ust. § 183 odst. 7 
školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu 
se zákonem nebo rozhodnuUm soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezleclého žáka.“. Podle 
ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zleclý sourozenec, viz 
informace MPSV, str. 2-3  

• osoba, která má žáka svěřeného do péče,  

• obecný opatrovník (určený soudem),  

• ústavní zařízení, do jehož péče je žák svěřen. 

Pro přijímání do mateřské školy děU, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, plaU i 
povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má 
kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od prakcckého 
lékaře pro děc a dorost v ČR. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely 
správního řízení o přijeU do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

NepřijeU z důvodu plné kapacity Školský zákon neumožňuje přijeU dítěte/žáka v případě plné kapacity 
školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu děU/žáků zapsaného v rejstříku škol a školských 
zařízení). 

Dítě cizinec musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnuU 
dočasné ochrany. Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosc o přijeU ke vzdělávání v 
konkrétní škole. Skutečné zahájení docházky do školy tedy může nastat i později (zejména pokud 
probíhají prázdniny apod.). Pokud zákonný zástupce zvolí jinou než spádovou školu a ta cizince 
nepřijme, přihlásí zákonný zástupce dítě do spádové školy. Pokud ani spádová škola nemůže z 
kapacitních důvodů dítě přijmout, postupuje se podle § 2. 

Postup při vyřazení ze školy 

Pokud se cizinec plnící povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 
15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosc v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu 
zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále 
navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynuU této lhůty dítětem 
vzdělávajícím se v mateřské škole. 

Jde o analogickou úpravu k § 50 odst. 4 školského zákona, lhůta podle školského zákona 60 dnů byla 
zkrácena na 15 vyučovacích dnů. Důvodem jsou časté změny pobytu ukrajinských žáků, případně 
návraty na Ukrajinu, kdy zákonní zástupci ne vždy stávající školu informují. Oproc § 50 školského 
zákona se také rozšiřuje okruh škol a tříd, kterých se opatření týká, a to i na střední školy, povinné 
předškolní vzdělávání v MŠ. 

V případě, že se cizinec bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání v mateřské škole po dobu 
nejméně 15 vyučovacích dnů a není omluven, zašle ředitel školy písemnou výzvu na poslední známou 
adresu pobytu zákonného zástupce (dvojjazyčný vzor – viz příloha). Pokud zákonný zástupce do 15 
kalendářních dnů na výzvu nereaguje a nesdělí škole, že dítě/žák bude navštěvovat nadále školu, 
ukončí ředitel školy vzdělávání tohoto dítěte. 

Předškolní vzdělávání v případě přijeU děU cizinců, na které se vztahuje povinné předškolní 
vzdělávání, mateřská škola poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně pro skupiny od 4 
děU podle § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb. V případě menšího počtu děU cizinců než 4 se podle RVP pro 



předškolní vzdělávání jazyková podpora poskytuje průběžně v rámci dne. Úprava vzdělávacího obsahu 
Z důvodů přijeU dítěte s nedostatečnou znalosU českého jazyka není nutné měnit školní vzdělávací 
program, pokud je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání platným 
od 1. 9. 2021, kde je nově začleněna část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s 
nedostatečnou znalosU českého jazyka. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je 
koncipován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika děU předškolního věku a důsledně je 
promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání a zároveň umožňoval rozvoj a vzdělávání 
každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možnosU a potřeb. Individualizace 
vzděláváni u děU s odlišným mateřským jazykem bude tedy realizována v maximální možné míře ve 
vzdělávací oblasc Jazyk a řeč. Mateřské školy již nyní poskytují dětem s nedostatečnou znalosU češcny 
jazykovou podporu v rámci běžné činnosc, při které dochází díky kontaktu děU mezi sebou a kontaktu 
s učiteli přirozeně ke vzdělávání v češcně. K případným dílčím úpravám vzdělávacího obsahu však v 
souladu s § 3 může docházet, a to i průběžně během platnosc tohoto zákona. Škola tak může 
aktuálně reagovat na změny situace týkající se zásadního zvýšení počtu děU cizinců v dané mateřské 
škole a na jejich vzdělávací potřeby.  

Adaptační plán Vstup do mateřské školy lze dítěc cizinci usnadnit sestavením adaptačního plánu, kde 
bude mj. kladen důraz na osvojení si českého jazyka. Sestavení tohoto plánu však není právní 
povinnost. Adaptační plán bude sestavován dle individuálních potřeb děU (a situace konkrétní rodiny) 
na první týdny docházky do mateřské školy, kdy se bude dítě postupně seznamovat s novým 
prostředím, režimem, kulturou, pravidly apod. Tento adaptační plán je vhodné rozdělit na čtyři fáze.  

1. V první fázi mohou zákonní zástupci hned po nástupu dítěte na nezbytně nutnou dobu zůstávat s 
ním ve třídě.  

2. Další dny budou děc ve třídě samy (bez zákonného zástupce) jen na 2 až 3 hodiny. 

3. V předposlední fázi budou děc v mateřské škole celé dopoledne a zákonní zástupci si je mohou 
vyzvednout po obědě. 

4. Poslední fáze, kdy už všechny předešlé proběhly bez problémů, budou děc v mateřské škole celý 
den. 

 5. Provoz mateřské školy  

   Mateřská škola je v provozu od 7,00 do 17,00 hodin. Provoz od 7,00 hodin je ve třídě Koťat,  Krtečků 
a Lvíčat. Ve třídě Koťat se do 7, 30 hodin schází i  děc ze třídy Sluníček, ty si poté učitelka odvede do 
své třídy.  

Ukončení provozu je v jednotlivých třídách v 16,00- 16,30 hodin. Od 16,30 hodin do 17,00 hodin je 
provoz zajišťován vždy jen ve třídě Krtečků.  Zákonní zástupci, kteří si dítě vyzvedávají v určené třídě 
po 16,30 hodině, již nemohou přecházet suterénem školy do jiných pavilónů, ty musí zůstat po 16,30 
hodině po ukončení provozu uzamčeny.  

    Z důvodu zamezení pohybu cizích osob v budově mateřské školy jsou hlavní vstupy na jednotlivé 
pavilóny opatřeny elektronickým otevíráním. Zákonní zástupci při vstupu do budovy zazvoní na 
příslušnou třídu, představí se a učitelka je vpusU do budovy.   

Dodržujte příchod do 8, 20 hodin, v 8, 30 se budovy uzamknou a nikdo nebude do školy vpuštěn.  

Pozdní příchod narušuje režim dne a činnosS s dětmi. 

Rozvrh činnosF během dne 



  7,00 – cca 8,30 hodin     příchod děU do MŠ, předávání děU pedagogickým pracovnicím do třídy, 

                                             volné spontánní  zájmové akcvity 

  8,30 – cca 9,00 hodin     ranní kruh, TV chvilka  

  9,00 – cca 9,30 hodin     hygiena, dopolední přesnídávka  

  9,30 – cca 9,50 hodin   řízená akcvity pedagogickými pracovníky, individuální práce s dětmi 

10,00 – cca 11,50 hodin   pobyt venku   

12,00 – cca 12,35 hodin   oběd  

12,35 – cca 13,00 hodin   hygiena, převlékání 

13,00 – cca 14,15 hodin   odpolední odpočinek  

14,30 – cca 15,00 hodin   hygiena, převlékání, odpolední svačina  

15,00 – cca 17,00 hodin  odpolední zájmové činnosc, volné hry děU, pobyt na zahradě 

Režim dne není závazný, učitelky v jednotlivých třídách, mohou v zájmu děU dle vlastního rozhodnuU 
některé činnosc prodloužit, zkráct nebo přesunout na jinou dobu.  

   

Omezení, přerušení provozu mateřské školy  

přerušení provozu v době hlavních prázdnin měsíci červenci a srpnu se řídí a § 3 odst. 1 vyhlášky 
MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění: 

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo 
srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po 
projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných 
mateřských škol v obci možnosc a podmínky předškolního vzdělávání děU mateřské školy v jiných 
mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení 
provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. 

Pokud v době vánočních prázdnin klesne počet přihlášených děU, požádá ředitelka mateřské školy 
zřizovatele o uzavření mateřské školy.  

Veškeré informace týkající se provozu jsou rodičům aktuálně k dispozici na nástěnkách pro rodiče v 
šatnách tříd a na webových stránkách školy www.mskarlicka.cz . 

6. Organizace mateřské školy  

 Vzdělávání děU se v mateřské škole Černošice uskutečňuje ve 4 třídách:  

 Kapacita mateřské školy je stanovena na maximální počet 100 děU.  

Třídy: Koťata, Sluníčka, Krtečci, Lvíčata - počet děU v každé třídě je 25 děU.     

V mateřské škole pracuje 8 kvalifikovaných učitelek, které s dětmi pracují podle školního vzdělávacího 
programu „ S úsměvem a hrou poznáváme svět“, jenž je zpracován dle požadavků Rámcového 

http://www.mskarlicka.cz/


vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Prostřednictvím konkrétních očekávaných výstupů 
stanoví v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která směřuje k dosažení výstupů, jež 
by mělo dítě zvládnout na konci předškolního vzdělávání.   

Za bezpečnost děU zodpovídají od doby, kdy je zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba předá ve 
třídě učitelce, do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Děc jsou pojištěny 
proc úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných školou. 

   

 Upozornění!    

Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba má povinnost vyzvednout si dítě z mateřské školy do 
doby ukončení provozu. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje. V případě, že není v 
daném okamžiku zákonný zástupce dostupný, kontaktuje učitelka orgán sociálně-právní ochrany 
dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, 
může učitelka kontaktovat městský úřad, Policii ČR nebo Městskou policii. Učitelka není oprávněna 
opusSt s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště. Nepřípustné je i 
zajištění péče o dítě v místě bydliště učitelky. Zákonný zástupce má v takovém případě povinnost 
nahradit škole vzniklou škodu (mzdové a jiné náklady). V případě opakovaného narušení provozu 
školy, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání.  

 A. Úplata za předškolní vzdělávání  

• Úplata se za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje každoročně na období od 1. 9. 
do 31. 8. daného školního roku (viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání).  

• Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvescčních nákladů za měsíc na jedno dítě 
v předcházejícím roce.  

• Úplatu za předškolní vzdělávání jsou zákonní zástupci povinni uhradit i v případě, že dítě 
mateřskou školu nenavšUvilo ani jeden den v daném měsíci.  

• Úplata za příslušný kalendářní měsíc splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce 
(vyhláška č. 14/2005 Sb., novelizovaná k 1. 1. 2017 vyhláškou 280/2016 Sb.)  

• V případě neuhrazení částky v daném termínu a nedohodnuU si splátky v pozdějším termínu, 
bude dítěc po dvou po sobě jdoucích měsících, ve kterých nebude úplata uhrazena, 
ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole (po předcházející písemné upomínce).  

B. Bezplatné vzdělávání 

         Vzdělávání je poskytováno bezplatně dítěc od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy   
dítě dosáhne pátého roku věku.               

• Děc, které jsou do mateřské školy přijaty na přechodnou dobu (např. v době letních prázdnin) 
plaU úplatu za předškolní vzdělávání i stravné předem.  

• Veškeré náležitosc, týkající se plateb, vyřizují zákonní zástupci děU s hospodářkou mateřské 
školy denně  v dopoledních hodinách.  

 C. Organizace školního stravování       

• Školní stravování zajišťuje školní jídelna, při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 
107/2005 Sb., a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 



• Rodiče jsou povinni při přijeU dítěte do mateřské školy vyplnit přihlášku ke školnímu 
stravování, kde uvedou způsob stravování – polodenní, celodenní.  

• Je – li dítě přítomno v mateřské škole, je povinno se polodenně nebo celodenně stravovat. 
Výjimkou je docházka v době adaptačního programu, kdy se dítě stravuje 3 dny do 10,00 
hodin a následující 2 dny do 12,00 hodin.   

• Změnu způsobu stravování (celodenní, polodenní) nahlásí rodiče nejpozději den předem do 
8,30 hodin třídní učitelce. Pokud tuto změnu rodiče nenahlásí a dítě půjde následující den 
po obědě, bude mu započítána celodenní strava.  

• Změnu způsobu stravování lze také nahlásit dlouhodoběji, tj. na celý týden nebo na celý 
měsíc.  

Jídelna mateřské školy neposkytuje dietní stravování. 

• V případě bezlepkové diety, zákonný zástupce dítěte bude po domluvě a dohodě donášet do 
MŠ vlastní uvařené jídlo. To bude následně uskladněno odděleně v lednici a následně 
vydáváno. Tuto skutečnost musí vždy zákonný zástupce doložit písemným potvrzením 
dětského lékaře.  

• Vážné alergie na potraviny budou řešeny jen po domluvě s hospodářkou školní jídelny. 
Alergeny jsou značeny u každého pokrmu na jídelním lístku, který je umístěn s týdenním 
předschem na šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy. Jídelna je pouze 
informační zdroj a nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosc strávníka. Tuto skutečnost si 
musí hlídat sám strávník nebo jeho zákonný zástupce.  

• Částka za celodenní stravování u děU do 6 let věku činí 44,- Kč, děc s odkladem školní 
docházky plaF částku 50,- Kč.  

• Částka za polodenní stravování činí 34,- Kč a starší děc  plaF  38,- Kč   

• Měsíční záloha na stravné je 700,- Kč.   

• Stravné se plaU spolu s úplatou za předškolní vzdělávání formou bezhotovostní platby vždy do 
15. dne stávajícího  měsíce (viz Směrnice Úplata za stravovací služby). 

• V mateřské škole je zajištěn pitný režim, po celý den jsou dětem ve třídě k dispozici nápoje, v 
letním období  na školní zahradě k dispozici pítko.  

• Odhlášení či přihlášení dítěte ke stravování je rodič povinen nahlásit osobně (třídní učitelce 
nebo v sešitě na omlouvání v šatně děU) nebo telefonicky den předem, ve výjimečných 
případech (nemoc) nejpozději do 8,30 hodin v den nepřítomnosc na telefonní číslo: 251 642 
433,  774 403 363 nebo na e-mail:  mskarlicka@seznam.cz . 

• Po ukončení docházky dítěte do mateřské školy bude po zaplacení úplaty (netýká se děU v 
posledním ročníku po dobu jednoho školního roku) a stravného za poslední měsíc, kdy dítě 
mateřskou školu navštěvovalo, vrácena bezhotovostně zákonným zástupcům.  

• Za nezaplacení stravného dva po sobě jdoucí měsíce a nedohodnuU si splátky v pozdějším 
termínu bude dítěc ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole Černošice (po předchozí 
písemné upomínce).  

• S náležitostmi týkajícími se stravování a provozu školní jídelny jsou rodiče seznámeni na třídní 
schůzce na začátku školního roku, v šatně  děU a na webových stránkách školy.  

 D. Povinnost předškolního vzdělávání  



•  S účinnosU od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce 
srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.  

•  Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého 
pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato 
skutečnost oznámena řediteli spádové školy.  

•  Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může 
mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.  

•   Zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního 
vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosc 
dítěte v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna 
požadovat doložení důvodů nepřítomnosc (potvrzení lékaře). Zákonný zástupce je povinen 
doložit důvody nepřítomnosc dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy.  

• Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole Černošice stanovuje v rozsahu 
nejméně 4 hodiny denně, tj. od 8,00 do 12,00 hodin.  

• Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v 
přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole 
na území ČR.  

E. Individuální vzdělávání dítěte  

• Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě 
zvolit individuální vzdělávání.  

• V případě individuálního vzdělávání převážnou část školního roku je zákonný zástupce 
tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního roku. 
V průběhu školního roku lze individuálně, dítě s povinným předškolním vzděláváním, 
vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním 
vzdělávání.  

• Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště 
dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto 
vzdělávání.  

• Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasc, v nichž má být dítě 
vzděláváno (vzdělávací obsah ŠVP PV).   

• V měsíci listopadu bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy k 
ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude zákonnému zástupci 
doporučen další postup při vzdělávání.  

• Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo 
náhradním termínu, bude dítěc individuální vzdělávání ukončeno. 

F. Zacházení s majetkem školy  

• Děc jsou zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.  

• V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a 
požadována oprava či náhrada škody.  

• Není povoleno skříňky na šatně děU polepovat samolepícími obrázky.  



• Není povoleno umísťovat jízdní kola, koloběžky či kočárky na chodbách v prostorách u 
vstupních dveří školy.  

 G. Práva dítěte /viz. Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte/  

• Aby mu byla společnosU poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky 
zranit).  

• Být respektováno jako jedinec ve společnosc (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na 
přátelství, na respektování jazyka, barvy plec, rasy či sociální skupiny).  

• Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (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, apod.).  

• Být respektováno jako jedinec s možnosU rozvoje, který si chce potvrzovat svoji idenctu 
(právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní 
lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosc a nadání, 
právo hrát si, právo na soukromí, apod.).  

• Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 
rozhodnuU, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na 
svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, apod.).  

 H. Práva a povinnosS zaměstnanců školy  

• Všichni zaměstnanci mateřské školy přispívají svou činnosU k naplnění výše uvedených práv 
dítěte.  

• Zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany rodičů.  

• Učitelky mateřské školy rozhodují o metodách a postupech pro naplňování výchovných cílů 
školy.  

• Odpovídají zákonným zástupcům dítěte na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem.  

 I. Základní práva zákonných zástupců  

• Mají právo na konzultace s učitelkou nebo ředitelkou školy o informacích, které se týkají 
průběhu a výsledků vzdělávání svého dítěte a na poradenskou pomoc.  

• Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnuUm mateřské školy, týkajících se podstatných 
záležitosU vzdělávání dítěte.  

• Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného 
života.  

• Mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.   Mohou 
projevit své připomínky k pedagogickému personálu školy.  

• Mají právo po domluvě přijít do mateřské školy a účastnit se výchovně vzdělávacích akcvit, 
pokud jejich přítomnost nebude mít negacvní vliv na dítě.  

J. PovinnosS zákonných zástupců  



• Zajisct řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy. Pokud dítě nebude přítomno 
v mateřské škole déle, jak 2 týdny bez řádné omluvy, budou zákonní zástupci dítěte 
vyrozuměni o možnosc ukončení předškolního vzdělávání jejich dítěte.  

• V době od 7,00 do 8,20 hodin mohou rodiče přivádět dítě do mateřské školy, v 8, 30 hodin 
se budova uzamyká. 

• Pozdě příchozí nebudou vpuštěni do MŠ.   

• Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě osobně učitelce ve třídě!  

• Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Pověření na vyzvedávání dítěte pro jinou 
dospělou osobu nebo sourozence (starší 10 let) lze vyzvednout u učitelky ve třídě. Písemné 
pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření učitelka dítě jiné 
osobě, než je uvedena v evidenčním listu dítěte nebo v písemném pověření nepředá.  

• Pověření má platnost jeden školní rok! (září – srpen)  

• PlaU  zákaz pobytu na pozemku školy a zákaz užívání herních prvků po převzeU žáka. Rodič 
nebo jím pověřená osoba jsou povinny po převzeU žáka neprodleně opusct objekt školy. MŠ 
nenese odpovědnost za vzniklé škody, zejména za škody na zdraví. 

• V areálu MŠ plaU zákaz vstupu psů a zákaz kouření. 

• Do mateřské školy patří dítě pouze zdravé, učitelky mají právo v zájmu ostatních děU 
nepřijmout dítě se známkami nemoci. Dětem se v mateřské škole nepodávají žádné léky.  

• Onemocní – li dítě v průběhu dne, jsou zákonní zástupci dítěte povinni vyzvednout si ho v co 
možná nejkratší době z mateřské školy.  

• Rodiče mají povinnost nahlásit veškeré změny zdravotního stavu dítěte, jejich případné 
zdravotní obUže a jiná závažná onemocnění i v rodině (týká se i výskytu vší), která by mohla 
ovlivnit průběh vzdělávání v mateřské škole.  

• Pokud se u dítěte nebo v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto 
skutečnost neprodleně oznámit mateřské škole.  

• Zákonní zástupci mají povinnost oznamovat mateřské škole každou změnu v osobních datech 
dítěte nebo jejich rodičů v rozsahu uvedeném ve školském zákoně: a) jméno, příjmení, trvalé 
bydliště, b) údaje o zdravotních obUžích, c) informace o zdravotním poscžení, d) informace o 
sociálním znevýhodnění, e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, f) 
adresa pro doručování písemnosU, telefon!  

• Rodiče nesou část zodpovědnosc za své dítě i po dobu, kdy je v mateřské škole, neboť 
odpovídají za obsah věcí v šatních skříňkách – do mateřské školy nepatří ostré předměty, léky, 
apod.  

• Rodiče zodpovídají za bezpečnou obuv dítěte (ne nazouváky) a dále za věci, které dávají dítěc 
do mateřské školy (hračky, šperky, hotovost, apod.).   

• Rodiče mají povinnost zúčastňovat se třídních schůzek a osobně se účastnit na vyzvání 
ředitelky školy projednávání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.   

K. Pravomoci ředitelky školy  

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému   
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání pokud:  



• dítě se bez omluvy zákonného zástupce, po dobu dvou týdnů neúčastní předškolního 
vzdělávání,  

• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy 
(nerespektování provozní doby),  

• ukončení doporučí v průběhu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,  

• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo stravné ve 
stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady,  

  

6. Podmínky zajištění bezpečnosS a ochrany zdraví děF  a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy 

A. Péče o zdraví a bezpečnost děF  

• Bezpečnost a ochrana zdraví děU je zajišťována nejen při pobytu v mateřské škole, ale i při 
pobytu děU venku a při jiných akcvitách organizovaných mateřskou školou.  

• Učitelka mateřské školy vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od 
zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému 
zástupci nebo jím pověřené osobě.  

• Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným 
zástupcem (pověření má platnost jeden školní rok).  

• K zajištění bezpečnosc děU při pobytu mimo mateřskou školu stanoví ředitelka počet učitelek 
tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 děU z běžných tříd a 12 děU z třídy, kde jsou 
zařazeny děc se ŠVP.  

• Výjimečně může ředitelka tyto počty zvýšit maximálně o 8 děU v běžné třídě a o 11 děU ve 
třídě, kde jsou zařazeny děc se SVP. V tomto případě určí ředitel k zajištění bezpečnosc děU 
další učitelku, výjimečně jinou zleclou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a je 
zaměstnancem mateřské školy.  

Základní a zásadní metodou bezpečnosc a ochrany zdraví děU je oblast prevence rizik. Vyhledávání 
rizik je zaměřeno na prostorové a provozní podmínky ke vzdělávání, na pobyt děU v mateřské škole i 
mimo mateřskou školu a na dodržování bezpečnostním předpisů zaměstnanci mateřské školy.  

S bezpečnostními pokyny jsou děS seznamovány hned v prvních dnech pobytu v mateřské škole i 
během jednotlivých činnosU a situací. Pokyny učitelek musí být srozumitelné a přiměřené věku dítěte.   

B. Zdravotní předpoklady  

Podmínkou přijeU dítěte k předškolnímu vzdělávání je vyjádření lékaře, zda se dítě podrobilo 
stanovenému pravidelnému očkování s výjimkou děU s povinným předškolním vzděláváním (od 1. 9. 
2017 § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění)..  

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosc, či zdravotních 
obUžích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  



Děc, které navštěvují předplavecký výcvik, musí mít doporučení pediatra k možnosc provozovat tuto 
činnost (potvrzení lékaře při přijeU dítěte). Pokud by došlo ke změně zdravotní způsobilosc dítěte, je 
zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce školy.   

PovinnosU zákonných zástupců je vodit do mateřské školy dítě zdravé. Pokud dítě jeví známky nemoci 
v průběhu dne, je povinnosU zákonných zástupců v co nejkratší době dítě vyzvednout z mateřské 
školy, aby nedošlo k ohrožení zdraví ostatních děU.  

 C. První pomoc a ošetření  

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze. V případě 
potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajisU převoz zraněného do zdravotnického 
zařízení. Následně jsou povinni ihned bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce 
dítěte o událosc a provedených opatřeních.  

Úrazem děU je úraz, který se stal dítěc v mateřské škole nebo při pobytu venku, či jiných akcích 
organizovaných mateřskou školou. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem při cestě do 
mateřské školy nebo v době, kdy je učitelka již předala zákonnému zástupci. Za úrazy děU v mateřské 
škole nese podle Občanského zákoníku zodpovědnost ředitelka školy.  

V knize školních úrazů se evidují všechny úrazy děU, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Záznam 
do knihy školních úrazů je zásadně důležitý pro případné projednávání komplikací z tohoto úrazu 
vzniklých.  

 D. Předplavecká výuka  

 Předplavecká výuka probíhá na  pod vedením Plavecké školy Velryba – Aquapark Praha Barrandov.  
Předplaveckého výcviku se účastní děc, které mají doporučení pediatra, že mohou tuto činnost 
vykonávat (potvrzení lékaře při přijeU dítěte)) a písemný souhlas zákonných zástupců. Ti jsou před 
zahájením výcviku seznámeni s Programem předplavecké výuky děU. Učitelky, doprovázející děc na 
předplavecký výcvik, se řídí Pokyny pro učitele doprovázející děc na výuku plavání.   

E. Ochrana děF před sociálně patologickými jevy  

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děc nenásilnou a přiměřenou formou seznamovány s 
problemackou sociálně patologických jevů a nebezpečím drogové závislosc, alkoholismu, kouření, 
virtuální závislosc, patologického hráčství, vandalismu a kriminality a jsou jim vysvětlována pozicva 
zdravého životního stylu.  

• Povinnosc zaměstnanců mateřské školy:  předcházet všem náznakům agresivity a všem 
způsobům šikanování mezi dětmi,  není dovoleno akceptovat agresivitu popř. šikanování v 
jakékoli formě,  neprodleně řešit agresivitu mezi dětmi a přijmout určitá opatření,  v případě, 
že bude zaměstnanci znám případ šikanování a nepřijme v tomto směru žádné opatření, 
vystavuje se riziku trestního poschu pro neoznámení.  

• Prevencvní program mateřské školy sleduje tyto cíle:  vést děc ke zdravým životním návykům 
a postojům,  podporovat utváření vztahů mezi dětmi, upevňovat společenské návyky,  
posilovat a povzbuzovat sebedůvěru děU, chránit je tak před stresovými situacemi,  vytvářet 
prostředí vzájemné důvěry a úcty mezi dětmi a zaměstnanci školy,  seznamovat děc s 
nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost,  vštěpovat dětem způsob ochrany před 
Umto nebezpečím.  

Rodičům je nabídnuta možnost řešení problémů ze strany nevhodného chování jejich děU buď s 
třídními učitelkami  nebo s ředitelkou školy. PovinnosU učitelek je řešení problémů s rodiči děU, kteří 
ubližují ostatním a v případě neustálého porušování správného chování doporučit rodičům návštěvu 



OPPP. Pokud rodiče neprojevují dostatečný zájem o řešení problémů jejich dítěte, bude tato 
skutečnost oznámena sociálnímu odboru, oddělení Péče o rodinu a děc.  

Rodiče mají právo na řešení problémů, pokud mají podezření, že je dítěc ubližováno, na taktní přístup 
ze strany učitelek, zachování důvěrných informací a na doporučení výchovných postupů k 
odstraňování nežádoucího chování děU.  

7. Účinnost školního řadu 

Školní řád Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha západ pro školní rok  nabývá účinnosc 
1. 9. 2022.  

 Ruší se platnost Školního řádu pro školní rok 2021/2022  ze dne  1. 9. 2021.  

                         

  8. Závěrečné ustanovení 

Školní řád Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha západ je závazný pro zákonné 
zástupce dítěte  a  zaměstnance mateřské školy.  

Školní řád byl projednán na provozní poradě v srpnu 2022.  

Rodiče byli se Školním řádem seznámeni v září 2022. 

                                                                     Zuzana Pulcová, ředitelka školy


