
 

                              CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA  

Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4  
                                                  

ŠKOLNÍ ŘÁD  
                                  

  

                       

Zřizovatel:                                                              

Zřizovatelem CMŠ Studánka je Česká provincie řádu sv. Augustina, Josefská 8, 118 01 Praha 1  

  

1. Provoz mateřské školy  

Provozní doba CMŠ je denně od pondělí do pátku v době od 7.00 do 17.00h mimo letní prázdniny. 

Další dny volna jsou s rodiči předem projednány na třídní schůzce a dále jsou postoupeny k 

posouzení zřizovateli.  

Denní režim:     

  Režim dne: ŽABKY  

  7.00 – 8.00         pobyt všech dětí v 1.patře – ranní úkol, spontánní hra dle výběru dětí  

  8.00 – 8.30        spontánní hra dle výběru dětí, individuální práce s dětmi, Tv chvilka  

   8.30 – 9.00       ranní kruh, čas na sdílení + ranní cvičení  

   9:00 – 9:30      dopolední průběžná svačina v patře    

   9.20 - 9.45       nabízené skupinové a individuální činnosti k tématu dne  

  9:45 - 11.45      pobyt venku       

 11.45                 oběd v patře    

12.15                  hygiena, sebeobsluha, evaluace dne   

12.40 – 13.00      odchody dětí po obědě   

12.50 – 13.50        odpočinek, relaxace na lůžku, klidové činnosti    

12.45 – 14.30        odpočinek mladší děti   

14.30 – 14.45        odpolední průběžná svačina (patro)   

14.45 – 17.00        odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě)  

Režim dne: ŽELVY  

  7.00 – 8.00         pobyt všech dětí v 1.patře – ranní úkol, spontánní hra dle výběru dětí  

  8.00 – 8.30        spontánní hra dle výběru dětí, individuální práce s dětmi, Tv chvilka  

   8.30 – 9.00      ranní kruh v patře, čas na sdílení + ranní cvičení  

   9.00 – 9.30        dopolední průběžná svačina v patře    

   9.30 - 10.05       nabízené skupinové a individuální činnosti k tématu dne   

  10.10 - 12.10      pobyt venku  

  12.10                  oběd    

11.45 – 13.00        hygiena, sebeobsluha, evaluace dne,  

12.40 – 13.30       odchody dětí po obědě   

12.50 – 13.50        odpočinek, relaxace na lůžku, klidové činnosti    

12.45 – 14.30        odpočinek mladší děti - 1.patro  

14.30 – 14.45        odpolední průběžná svačina   

14.45 – 17.00        odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě)  
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Režim dne: VYDRY  

  7.00 – 8.00         pobyt všech dětí v 1.patře – ranní úkol, spontánní hra dle výběru dětí  

  8.00 – 8.30        spontánní hra dle výběru dětí, individuální práce s dětmi, Tv chvilka  

  8.30 – 8.50         ranní kruh, čas na vzájemné sdílení    

  8.50 - 9.10         rozvíjející činnosti (zrakové rozlišování, sluchové rozlišování, grafomotorika, 

rozvoj předmatematických představ, rozvoj hrubé motoriky)                                                              

   9.15 – 9.30         dopolední průběžná svačina v přízemí  

  9.30 – 10.00        nabízené skupinové a individuální činnosti k tématu dne               

10.00 – 12.00       pobyt venku přízemí  

12.00 – 12.20       sebeobsluha, hygiena, evaluace dne     

12.20                    oběd v přízemí  

12.45 – 13.00       odchody dětí po obědě, hygiena, sebeobsluha  

12.50 – 13.50       odpočinek, relaxace na lůžku, klidové činnosti    

13.50 – 14.20       odpolední pestrá chvilka (předškoláci předškolní příprava)   

14.20 – 14.35        odpolední průběžná svačina (přízemí)  

14.45 – 17.00        odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě) Režim 

dne: RYBKY  

  

  7.00 – 8.00         pobyt všech dětí v 1.patře – ranní úkol, spontánní hra dle výběru dětí  

  8.00 – 8.30        spontánní hra dle výběru dětí, individuální práce s dětmi, Tv chvilka  

  8.30 – 8.50         ranní kruh, čas na vzájemné sdílení    

  8.50 - 9.10         rozvíjející činnosti (zrakové rozlišování, sluchové rozlišování, grafomotorika, 

rozvoj předmatematických představ, rozvoj hrubé motoriky)                                                              

   9.15 – 9.30         dopolední průběžná svačina v přízemí  

  9.30 – 10.10        nabízené skupinové a individuální činnosti k tématu dne,  10.00 - 10.10          

evaluace dne             

10.15 – 12.15       pobyt venku přízemí  

12.20                    oběd v přízemí  

11.45 – 13.00       odchody dětí po obědě, hygiena, sebeobsluha, evaluace dne  

12.50 – 13.50       odpočinek, relaxace na lůžku, klidové činnosti    

13.50 – 14.20       odpolední pestrá chvilka (předškoláci předškolní příprava)   

14.20 – 14.35        odpolední průběžná svačina   

14.45 – 17.00        odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě)  

  

  

2. Přijímací řízení a pobyt dětí v MŠ  

  

2.1 Přijímací řízení  

Do mateřské školy jsou přijímány především děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, od dvou let 

věku. Do MŠ jsou dále přijímány děti se spec. potřebami (podpůrnými opatřeními), pro které je 

přínosná integrace.  
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Zařazení dítěte probíhá formou zápisu v květnu, v termínu dle zákona, předcházejícího školního 

roku. O termínu zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím plakátů, webu, inzerce. Před 

samotným zápisem bývá zpravidla den otevřených dveří.  

O zařazení do CMŠ rozhoduje ředitelka podle kapacity školky a informuje zákonné zástupce zasláním  

,,Rozhodnutí o přijetí dítěte do CMŠ“.   

Dítě je přijato na zkušební pobyt, většinou po dobu 3 měsíců, nebo dle individuální potřeby.  

Děti jsou přijímány do CMŠ první vyučovací den školního roku, ale i během školního roku, umožňuje-

li to kapacita. Před nástupem vyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte, včetně 

vyplněné informaci o očkování.   

  

2.2. Docházka  

Děti se scházejí v CMŠ ráno od 7.00 do 8:30. Po domluvě lze přivést dítě v jiném časovém období, 

pokud je předem přihlášeno.   

MŠ má k dispozici videotelefon/telefon, rodič je povinen se z důvodu bezpečnosti pracovníkovi MŠ 

ohlásit ještě před vpuštěním do budovy MŠ.  

Zákonný zástupce je povinen předat své dítě paní učitelce osobně, teprve pak může opustit školu.  

Děti, které odcházejí domů po obědě, si zákonní zástupci vyzvednou od 12:45 do 13:00 h.  Ostatní 

děti odcházejí po odpoledním odpočinku obvykle od 14:30 do 17:00 h.  

V případě nevyzvednutí dítěte:  

- pokud zákonný zástupce nezavolá a nepodaří se s ním do půl hodiny spojit.   

- nevyzvedne-li dítě v této době dítě  

Pak 30min. po skončení provozní doby volá učitelka s vědomím ředitelky OSPOD.  

  

2.3 Nepřítomnost dítěte  

Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit CMŠ nepřítomnost dítěte.   

Při nenadálé absenci, například onemocní-li dítě náhle, omluví je ihned telefonicky, mailem nebo 

osobně a to nejpozději do 8h dne jeho nepřítomnosti v CMŠ, a to z důvodu odhlášení stravy. Neučiní-

li tak zákonný zástupce dítěte do tohoto termínu, jeho dítěti se započítává stravné, jako by bylo v 

daném dni přítomno. V případě nenadálé absence, je třeba nejpozději 3 dny po návratu dítěte do 

MŠ sdělit důvod nepřítomnosti (doloží důvod nepřítomnosti) dítěte v MŠ. Paní učitelky si v případě 

dětí, které plní v MŠ povinnou školní docházku poznamenají tuto skutečnost do „omluvného listu 

dítěte“.   

V případě předem známé absence, tj. pokud víte dopředu, že jedete na dovolenou, nebo děti třeba 

k babičce, oznamte to učitelce nejpozději 14 dní dopředu. Paní učitelky si v případě dětí, které plní 

v MŠ povinnou školní docházku poznamenají tuto skutečnost do „omluvného listu dítěte“ a požádá 

rodiče o podpis.   

V případě dětí, které plní v MŠ povinnou školní docházku:  

Všechny zameškané hodiny, u kterých rodiče doloží důvod ať náhlé nebo předem známé absence 

budou považovány za omluvené.   

Zmeškané hodiny, u kterých rodiče nedoloží důvody absence, budou považovány za neomluvené a 

v případě vyššího počtu neomluvených hodin (40h, jedná se přibližně o 14denní nepřítomnost) 

budeme nuceni o této skutečnosti vyrozumět odbor sociální péče dle trvalého bydliště dítěte.  

  

2.4 Povinné předškolní vzdělávání  

Povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosahuje pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Realizuje se formou pravidelné 
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denní docházky, a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost 

předškolního vzdělávání. Začátek povinného předškolního vzdělávání je v 8:30h. Povinnost 

předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (podzimní, 

vánoční, velikonoční). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy.  

  

2.5 Odklad školní docházky  

Na základě doporučení pediatra a PPP vystaví ZŠ, do které se dostaví zákonní zástupci s dítětem k 

zápisu a požádají o odklad školní docházky, rozhodnutí o odložení školní docházky. Do 30 dnů po 

jeho obdržení požádají zákonní zástupci ředitelku CMŠ o prodloužení docházky do CMŠ .  

  

2.6 Individuální vzdělávání  

V případě, že rodiče, kteří přihlásí do naší CMŠ Studánka předškolní dítě, u kterého budou mít zájem 

o individuální vzdělávání doma, prosíme, aby toto oznámili škole písemně nejpozději měsíc před 

začátkem dotčeného školního roku. Ředitelka školy zákonnému zástupci doporučí oblasti, ve kterých 

má být dítě vzděláváno.  

Oznámení musí být písemné a musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo trvalého 

pobytu dítěte, uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro 

individuální vzdělávání.  

V rámci IV ředitelka školy stanoví termín a náhradní termín ověření úrovně očekávaných výstupů v 

jednotlivých oblastech u dítěte. Přesný termín přezkoušení bude oznámen vždy 30 dní předem.  

Forma ověřování bude probíhat individuálním pohovorem s možností řešení úloh dítěte s 

předškolním pedagogem po dobu 20 minut. Dále formou pozorování dítěte v prostředí MŠ, také s 

možností plnění předem připravených úloh po dobu min. 2 hodin. Výsledky budou zákonnému 

zástupci (rodiči) sděleny do 30 dnů.   

Ředitel mateřské školy, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 

nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 

nemá odkladný účinek.   

  

2.7 Ukončení docházky dítěte  

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, kromě dětí, pro které je toto 

vzdělávání povinné, v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže   

• dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do CMŠ po dobu delší než tři týdny nedochází, 

mimo dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání  

• zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz CMŠ a jednání k nápravě byla 

bezúspěšná  

• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za 

školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady  

• v průběhu zkušebního pobytu dítěte na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-

psychologické poradny  

  

2.8 Platba úplaty za poskytování předškolního vzdělávání  

Zákonný zástupce platí za předškolní vzdělávání na základě Smlouvy o poskytování předškolního 

vzdělávání za úplatu. Výše úplaty se může v průběhu několikaleté docházky dítěte měnit.   
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3. Bezpečnost a zdraví dětí  

- Za bezpečnost dětí v CMŠ odpovídají pedagogické pracovnice převzetím dítěte od zákonného 

zástupce nebo jím určené pověřené osoby, až do zpětného předání dítěte zákonnému 

zástupci nebo pověřené osobě.  

- Pokud chce zákonný zástupce někoho pověřit vyzvedáváním dítěte ze školky, je to nutné 

písemně uvést v evidenčním listu dítěte. Bez písemného pověření nevydá učitelka dítě 

nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci. V případě vyzvedávání dětí sourozenci 

mladšími 18ti let, je třeba přiložit k evidenčnímu listu souhlasné vyjádření zákonného 

zástupce se jménem, příjmením a datem narození sourozence.  

- Odchody dětí jsou určeny ranním označením rodičů v docházce v prostoru šatny, děti mohou 

odcházet po obědě, tj. od 12:30 do 13:00h nebo po odpolední svačině, tj. od 14:45 do 17:15h  

- Zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipožární předpisy, neprodleně hlásí vzniklé závady a nedostatky z této oblasti.  

- Bezpečnost dětí mimo území školky je zajištěna v souladu s vyhláškou č. 14/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Prevence šikany a agrese je spojena s tvorbou a přijetím pravidel společného soužití. 

Prevence závislostí je vázána na posilování a vytváření žebříčku hodnot, které odpovídají 

našemu křesťanskému zaměření. S dětmi jsou vedeny rozhovory a podporovány správné 

(zdravé) návyky. Dále jsou děti vedeny k ochraně zdraví a ke správným zdravotním a 

stravovacím návykům.  

  

  

  

3.1 Dohled  

Škola je povinna vykonávat dohled od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pokud se 

rodiče rozhodnou pověřit k vyzvedávání dítěte nezletilou osobu, musí tuto skutečnost oznámit 

(písemně) a projednat se školou.  

Pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba dítě před koncem provozní doby nevyzvedne, pokusí 

se pracovník vykonávající dohled kontaktovat zákonného zástupce pomocí kontaktních údajů, které 

v MŠ uvedl. Pokud se nepodaří zákonného zástupce kontaktovat během následujících 30min. od 

ukončení provozu MŠ, bude pracovník vykonávající dohled kontaktovat odbor sociální péče městské 

části.  

  

3.2 Zdravotní péče při onemocnění    

Zákonní zástupci jsou povinni při předávání dítěte upozornit pedagogické pracovnice na případné 

změny zdravotního stavu dítěte, výskyt infekčního onemocnění v rodině atp. Onemocní-li dítě v 

průběhu dne, pak bude skutečnost oznámena zákonným zástupcům a ti pak zajistí co nejrychlejší 

vyzvednutí dítěte z CMŠ.   

Po delší infekční nemoci dítěte CMŠ zpravidla vyžaduje potvrzení od lékaře, že dítě může nastoupit 

do dětského kolektivu.   

Stane-li se dítěti během pobytu v CMŠ závažnější úraz, jsou jeho zákonní zástupci ihned informováni. 

Podle závažnosti úrazu se případně zavolá záchranná služba a zákonní zástupci jsou informováni 

hned vzápětí. Pokud je úraz méně závažný a vyžaduje pouze běžné ošetření (např. odření kolena) a 

dítě se jeví bezproblémově, hlásí se to zákonným zástupcům při běžném vyzvedávání dítěte. Všechny 
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úrazy jsou zapisovány do Knihy úrazů CMŠ. Záznam o úrazu škola vyhotovuje v souladu s Vyhláškou 

č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáku a studentů.   

3.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy nepřátelství, diskriminace a násilí  

MŠ využívá všech dostupných prostředků k ochraně zdraví dětí, vytváří podmínky pro jejich ochranu 

před sociálně patologickými jevy a zaměřuje se na prevenci těchto jevů mezi dětmi.  

3.3 Oblékání dětí   

Dítě v CMŠ potřebuje náhradní oblečení, sportovní oblečení na zahradu (včetně obuvi), přezůvky, 

pyžamo, pláštěnku a holínky. Dítě by mělo mít oblečení podle období a počasí, aby mu nebránilo v 

pohybu a při herních aktivitách. Všechny věci musí mít dítě označené!   

Ve třídě z hygienických důvodů používáme papírové kapesníky na jedno použití, u umyvadel 

používáme tekuté mýdlo.  

Všichni zaměstnanci CMŠ i děti se ihned po příchodu do budovy přezouvají, zákonní zástupci a 

návštěvy CMŠ vstupují do šatny dětí, či jiných prostor v návlecích nebo se vyzouvají.  

  

4. Práva a povinnosti dětí  

Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ. Právo dětí využívat služeb předškolního zařízení. 

Právo na výchovu a vzdělání, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i 

fyzických schopností v co nejširším objemu. Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře 

odpovídající jeho věku. Právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí.  

Povinnost dodržovat a respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečí. Povinnost dodržovat a 

respektovat společná pravidla v MŠ.  

  

5. Práva a povinnosti rodičů  

Pedagogické pracovnice vítají zájem zákonných zástupců o CMŠ, ať už se jedná o zájem ve výchovně 

vzdělávací práci nebo o jakoukoli pomoc školce – osobní, materiální či finanční dary na nákup 

pomůcek, hraček, knih.  

Rodiče se mohou účastnit na programu MŠ, výchovné koncepci školy, mimoškolních aktivitách.  

Učitelky umožňují zákonným zástupcům, zvláště v adaptačním období dítěte, vstup  do herny a v 

případě nutnosti i delší pobyt s dítětem v CMŠ. Rodiče se mohou kdykoliv během roku zapojit do 

činností a aktivit CMŠ, případně si sami připravit program v jednotlivých centrech aktivit (program 

„Začít spolu“).  

Rodiče si mohou vyžádat od učitelky informace o dítěti (jaké dosahuje pokroky apod.).   

Pokud mají zákonní zástupci nějaké připomínky nebo návrhy, řeší je s učitelkou nebo ředitelkou CMŠ.  

Povinností zákonných zástupců (rodičů) je sledovat informační nástěnky. Označit dětem všechny 

části oblečení. Informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte. Včas omlouvat 

nepřítomnost dítěte. Vodit vždy do MŠ dítě čisté a upravené. Dodržovat stanovené termíny plateb 

poplatků za MŠ a platit je včas.  

Povinnost zákonného zástupce zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

dítěte na vyzvání ředitele školy. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, 

mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání 

vyskytnou.  

Povinnost zákonného zástupce, jehož dítě plní v MŠ povinnost předškolního vzdělávání, je zajistit 

přítomnost dítěte v MŠ, kromě řádně omluvených hodin. Informovat včas o nepřítomnosti dítěte v 

souladu s tímto školním řádem.   
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Povinnost oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích 

(osobní údaje dítěte - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojištění 
dítěte, včetně druhu postižení, údaj o tom, zda dítě je sociálně znevýhodněno, jméno a příjmení zákonného 
zástupce, místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení).  
  

6. Podmínky zacházení s majetkem školy  

Dojde-li k poškození majetku ze strany dítěte, způsobeného v důsledku nerespektování školních 

pravidel a zvyklostí, způsobeného úmyslně, v afektu nebo nerespektováním pokynů dospělého, 

jednorázově či opakovaně, je zákonný zástupce dítěte povinen uvést věc do původního stavu 

opravením nebo zajistit její náhradu.  

  

  

  

  

  

  

7. Povinnost dodržovat školní řád ustanovuje školský zákon (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3).   

  

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách CMŠ Studánka, www.cms-studanka.cz, dále v 
prostorech šatny pro děti v MŠ.  

  

    

  

Tento školní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2022          

  

  

  

                           -----------------------------

-                                                                                                                           Veronika Koběrská                                                                                                                      

     ředitelka CMŠ Studánka  
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