
Školní řád mateřské školy 

Dolákova 598/3, 181 00 Praha 8 
Vypracovala: Jitka Friedlová – zástupkyně pro předškolní vzdělávání 

Schválila: Mgr. Věra Jakešová – ředitelka školy 

Č. j. 2963/20126 

Platnost ode dne: 1. 9. 2016 

Účinnost ode dne: 1. 9. 2016 

Změny: ruší školní řád z 1. 9. 2015 

 

Telefon do mateřské školy:   233 552 578 

Mobilní telefon:                     775 496 514 

Telefon na zástupkyni  

pro předškolní vzdělávání:  723846660 

Telefon do školní jídelny:     283 850 496 

Webová adresa:     www.dolakova.cz 

E-mail:               ms.dolakova@dolakova.cz 

 

 

Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „zákon), která zajišťuje předškolní 

vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 ti let s celodenním provozem. 

Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 8.  

 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

Školní řád Mateřské školy, Praha 8, Dolákova 598/3, příspěvková organizace upravuje 

organizaci školy, její provoz, řízení školy, práva a povinnosti zaměstnanců, rodičů i dětí. 

Školní řád vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 2 

Přijímací řízení 

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem. 

Kritéria pro přijímání stanoví ředitelka školy. Místo a termín zápisu je zveřejněno na webu 

MŠ, přístupném místě MŠ a na vývěskové službě odboru školství Prahy 8.  

 

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje 

kapacita školy. 
 

Nově přijaté dítě prochází tzv. 3měsíční zkušební dobou docházky (délka zkušební doby se 

přizpůsobuje individuálním potřebám dítěte). Pokud není schopné přizpůsobit se životu v 

kolektivu dětí, má ho škola právo poslat po dohodě s rodiči k odbornému vyšetření, na jehož 

základě může být předškolní vzdělávání ukončeno. 
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K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 zákona zpravidla ve věku od tří 

do šesti let; 

 

Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci);  

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie;  

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného 

členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona - 

doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen 

předložit při zápisu dítěte do mateřské školy; 

 

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v 

souladu s § 34 odst. 4, zákona;  

 

Přednostně se přijímají děti s trvalým bydlištěm na území Městské části Praha 8;  

 

K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského 

zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

Ukončení předškolního vzdělávání 

 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

 

a/ dítě nepřišlo do MŠ ani l den po období nejméně 15 dnů a zákonný zástupce jeho 

účast neomluvil 

b/ zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ, a to opakovaně 

c/ dítěti je stanoven zkušební pobyt a v jeho průběhu lékař nebo školské poradenské  

zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte 

d/ zákonný zástupce dítěte opakovaně (tj. nejméně 2x) neuhradí školné nebo stravné 

(§123) ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelem MŠ 

na jiném termínu úhrady. 

 

Zákonný zástupce může po dohodě s ředitelkou školy písemně ukončit předškolní vzdělávání 

svého dítěte kdykoli v průběhu školního roku.  
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Čl. 4 

Provoz mateřské školy 

 

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 17.00 hodin. 

 

Provoz na třídách:  1. odd. - Chobotničky   6.30 – 17.00 hodin 

     p. uč. Jitka Friedlová 

     p. uč. Mgr. Daniela Šulcová    

                                      

                                               2. odd. - Želvičky  7.00 – 16.00 hodin 
     p. uč. Eva Stehlíková 

     p. uč. Barbora Kolářová 

                                                 

                                               3. odd. - Delfínci  7.00 -  16.00 hodin 

     p. uč. Lenka Lanková 

     p. uč. Marie Hulešová 

                                                 

                                               4. odd. - Mořští koníci 7.00 -  17.00 hodin  

     p. uč. Bc. Jitka Čaplová 

     p. uč. Petra Včelaříková 

 

V době od 6.30 do 7.00 hodin se děti scházejí ve třídě Chobotniček, od 7.00 hodin je provoz 

ve všech odděleních. Rodiče při příchodu zazvoní a dítě předají vždy učitelce. V případě, že 

je dítě z MŠ odváděno jinou pověřenou osobou, sepíší na počátku docházky dítěte do MŠ 

"Zmocnění pro předání dítěte". Při převzetí i předání dítěte jednají rodiče i pověřené osoby 

vždy s učitelkou, mající službu u dětí. Nepověřené osobě nebude dítě předáno. 

 

V případě, že se rodiče nebo jimi pověřené osoby z vážných důvodů nemohou do MŠ pro dítě 

dostavit do 17.00 hodin, oznámí zdržení telefonicky učitelce do MŠ. Pokud tak neučiní, 

informuje učitelka po 18.00 hodině nejbližší místní oddělení Policie ČR a pracovnici 

sociálního odboru OÚ Praha 8. 

 

Opakované nevyzvednutí dítěte z MŠ do 17.00 hod., tj. do ukončení provozní doby, je 

posuzováno jako narušení školního řádu, které je důvodem k ukončení předškolního 

vzdělávání 

 

Organizace dne v MŠ 

 

Dopolední program: 
Děti se postupně scházejí ve třídách do 8.30 hodin, kdy učitelka hlásí počet dětí 

kuchařkám. Hrají si nebo volí činnosti ve skupinkách podle jejich volby nebo podle nabídky 

učitelky (příchod v jiné době je možný pouze na základě dohody rodičů s třídní učitelkou). 

 

Budova mateřské školy se uzamyká v 8.30 hodin. 

 

V 8:45 hod. se uzamyká areál školy. 
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V 8.45 hod. přinášejí kuchařky do tříd svačiny. Děti mají možnost se v klidu postupně 

nasvačit.  

 

Po svačině pokračuje učitelka ve vzdělávacích činnostech s dětmi až do přípravy na pobyt 

venku.                    

 

 Pro ozdravný pobyt dětí je plně využívána školní zahrada, vycházky do okolí školy a lesa. 

Maximální počet dětí na l učitelku mimo prostory MŠ je 20 dětí z důvodu zajištění jejich 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Maximální počet dětí na jedné třídě je 28 dětí. 

 

Děti obědvají v době od 11.45 do 12.15 hodin.  

 

V 12:15 hod. se areál školy odemyká. 

 

Rodiče si mohou děti z MŠ odvádět od 12.30 do 13.00 hodin. Po vyzvednutí dítěte opustí 

rodiče areál MŠ.  

 

V 13.15 hodin se budova MŠ uzamyká.  

 

 

Odpolední program: 

Odpolední odpočinek trvá od 13.00 do 14.30 hodin, u starších dětí je tato doba zkracována 

podle potřeb dětí.  Učitelka dětem nabízí činnosti, které neruší spící děti. Odpolední svačinu 

vydávají kuchařky v 14.30 hodin. Děti postupně vstávají a svačí. Po svačině si hrají nebo 

pracují ve skupinkách společně s učitelkou. 

Děti se postupně rozcházejí se svými rodiči nebo pověřenými osobami do 17:00 hodin. 

 

V 17:00 hod. se areál školy uzamyká. 

 

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ jsou dětem nabízeny hravé činnosti, při kterých dochází k 

naplňování vzdělávacích záměrů v jednotlivých oblastech rozvoje, v míře odpovídající 

individuálním a věkovým zvláštnostem a potřebám dětí. Obsah se týká ročních období, 

svátků, nových situací, atd., s tím, že se učitelka snaží vytěžit maximum poznatků ze zážitků 

dětí (prožitkové vzdělávání) v zájmu maximálního rozvoje osobnosti každého dítěte podle 

zásad zdravého životního stylu.  

 

Provoz mateřské školy je přerušen v měsíci červenci a srpnu. O omezení nebo 

 přerušení provozu jsou zákonní zástupci dítěte informováni nejméně 2 měsíce předem. 
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Čl. 5 

Úplata za předškolní vzdělávání 

V souladu s § 123, odst. 4 školského zákona je výše úplaty za poskytování vzdělávání a 

školských služeb na období od 1. 9.2016 do 31. 8. 2017 ve výši 

800,- Kč měsíčně. 

Dále dle § 123, odst. 2 školského zákona je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 

bezúplatné  po dobu nejvýše 12 měsíců. 

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5. vyučovacích 

dnů se úplata poměrně sníží. 

Osvobození od úplaty:  

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická 

osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a 

tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

Školné hradí rodiče do 15. dne v měsíci na č. účtu: 171 183 139/0300 

Neplacení školného je důvodem k ukončení předškolního vzdělávání. 

 

 

Čl. 6 

Úplata za školní stravování: 

 

Předškolní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o škol. stravování 

 

Celodenní stravné -  36,- Kč  

Děti s odkladem školní docházky - 39,- Kč 

   

Platbu uhraďte do 20. dne v měsíci na měsíc předem, vždy s variabilním symbolem 

strávníka. 

Od 1. září 2014 se evidence strávníků provádí v novém počítačovém programu 

www.strava.cz 

Odhlášení stravy provádějte pouze v programu www.strava.cz. Stravné rodiče dítěte 

můžou odhlásit nejpozději ještě týž den do 8.30hod. Pokud dítě nebude odhlášeno, nemá 

nárok na vrácení stravného. 

V případě odchodu dítěte po obědě se odpolední svačina podává osobně. Odchody dětí se 

zapisují do sešitů docházky v každé šatně konkrétní třídy. 

 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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Pokud zákonný zástupce neomluví dítě do 8:30 hod., považuje se tento den jako 

neplánovaná nepřítomnost dítěte. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve 

škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. 

Neplacení stravného je důvodem k ukončení předškolního vzdělávání. 

 

 

                                                                     

Čl. 7 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

 

Za bezpečnost a ochranu zdraví dětí během celého dne, tj. od převzetí do doby předání dítěte 

rodičům nebo pověřeným osobám, zodpovídají pedagogické pracovnice. Při aktivitách dětí 

placených rodiči přebírá zodpovědnost po písemné dohodě lektorka kroužku. 

 

Do MŠ vodí rodiče dítě zdravé, čisté, upravené, vhodně oblečené i obuté tak, aby se oděv dal 

obměňovat podle teploty v MŠ i počasí při pobytu venku.  

 

 Při projevu vážnějších příznaků onemocnění dítěte během pobytu v MŠ si po telefonické 

výzvě dítě zákonní zástupci či pověřené osoby bezodkladně vyzvednou. Rodiče oznamují 

každou absenci dítěte učitelce, zvláště oznamují infekční onemocnění. Pokud dítě jeví 

známky nemoci při příchodu do MŠ, odešle učitelka rodiče s dítětem k lékaři a přijme ho do 

MŠ pouze se souhlasem lékaře. Mateřské škole v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 písm. 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů je dáno nejen právo, ale také povinnost odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví 

zřejmé známky přenosné nemoci. Na straně zákonného zástupce existuje povinnost dítě 

v tomto stavu do mateřské školy nedávat. 

 

Při úrazu dítěte je povinna zdravotnice a další personál MŠ poskytnou dítěti pomoc. V případě 

potřeby přivolá lékařskou pomoc a neprodleně informuje ředitelku školy, zástupkyni pro 

předškolní vzdělávání a zákonného zástupce postiženého dítěte. Každý úraz je v souladu 

s ustanovením vyhlášky č. 64/2005 Sb. „O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů“, ve znění 

pozdějších předpisů, zaznamenáván do knihy úrazů. 

 

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

Při pořádání školních akcí s rodiči mimo provozní dobu MŠ zodpovídají za bezpečnost dětí 

rodiče. 

 

Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy – vši dětské) jsou neprodleně 

informováni zákonní zástupci postiženého dítěte i ostatních dětí. Rodiče, kteří zjistí výskyt vší 

u svého dítěte, jsou povinni pedikulózu nahlásit třídní učitelce, vší a hnid dítě zbavit a teprve 

poté jej opětovně přivést do školy. 

 

Po vyzvednutí dítěte z MŠ opustí rodiče se svými dětmi areál školy i školní zahradu. 

 

MŠ nezodpovídá za cenné předměty dětí – př. zlaté náušnice, řetízky, apod.  
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Mateřská škola poskytuje rodičům a dětem možnost uložení kol a koloběžek, avšak nenese za 

ně žádnou zodpovědnost. Doporučujeme rodičům, aby si tyto věci řádně zabezpečili. 

 

Pokud musí dítě pravidelně užívat léky je zákonný zástupce povinen buď osobně, nebo 

pověřenou osobou podávání léků dítěti zajistit.  

 

Bezpečnostní poučení:  

Pro zajištění bezpečnosti je potřeba vaše aktivní a žádoucí spolupráce. Dbejte, aby do budovy 

nebyly vámi vpuštěny podezřelé osoby. 

 

Rodiče zodpovídají za obsah pytlů dětí v šatnách (ostré předměty, léky apod. do pytlů 

dětí nepatří!!!). 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců 
 

Dítě má právo: 

 na předškolní vzdělávání a výchovu směřující k optimálnímu rozvoji osobnosti a jejich 

schopností a dovedností 

 na zajištění služeb poskytovaných školskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve 

školském zákoně 

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole 

 na ochranu zdraví a bezpečí 

Povinnosti dítěte: 

 respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ 

 

 

Zákonný zástupce má právo: 

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

 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 

 na přednostní přijetí dítěte do MŠ v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky 

 na konzultace o výchovných i jiných problémech svého dítěte s učitelkou nebo 

zástupkyní pro předškolní vzdělávání nebo s ředitelkou školy /možné jsou domluvit 

s třídními učitelkami konzultační hodiny, zástupkyně pro předškolní vzdělávání má 

harmonogram konzultačních hodin vyvěšený na webových stránkách školy/ 

 na spolupráci při řešení problémů při plánování programu MŠ 

 na podávání stížností, oznámení a připomínek u ředitelky školy, která je v zákonné 

lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům 

 na seznámení se a nahlížení do Školního vzdělávacího programu, který představuje 

komplexní projekt práce naší školy na vymezené období 

 



Povinnosti zákonného zástupce: 
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 zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy řádně /§22 odst. 3 písm. a zákona/, 

zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené 

 na vyzvání ředitelky školy a zástupkyně pro předškolní vzdělávání se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání 

 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto 

řádem 

 oznamovat škole podle §28 odst. 2 a 3. zákona všechny další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích 

/místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování 

písemností, telefonické spojení/ 

 ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné  

 na výzvu učitelek či ředitelky školy při projevu vážnějších příznaků onemocnění dítěte 

si po telefonické výzvě dítě bezodkladně vyzvednout, neboť škola nemá možnost 

provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu a jeho další zdravotní péči  

 oznamovat výskyt infekčního onemocnění v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte 

 oznamovat ředitelce školy písemně a s dostatečným předstihem odhlášení dítěte z 

předškolního vzdělávání 

 odevzdat ředitelce kopii rozhodnutí ředitele základní školy o případném odkladu 

školní docházky- pokud neodevzdá rozhodnutí o odkladu školní docházky do 31. 5. 

2017 považuje se docházka dítěte v posledním ročníku mateřské školy za ukončenou  

  po vyzvednutí dítěte z MŠ opustit se svými dětmi areál školy i školní zahradu  

  spolupodílet se na dodržování bezpečnosti v areálu školy /viz. Podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí /  

  dodržovat ujednání ve Školním řádu s nabytou účinností ode dne 1. 9. 2016 

 

 

 

Čl. 9 

Předškolní vzdělávání 

 

Vzdělávací činnosti dětí předškolního věku se řídí Školním vzdělávacím programem (dále jen 

ŠVP). 

Název ŠVP: „Jsme na jedné lodi“ 
 

Jsme na jedné lodi, a to znamená, 

že se dobře známe, že si pomáháme, 

vždycky přispěcháme, 

když někdo nouzi má. 

Součástí ŠVP je Program environmentálního vzdělávání. 

Prostředkem vzdělávání v naší mateřské škole jsou esteticko výchovné disciplíny, které patří 

mezi základní a přirozené činnosti dítěte předškolního věku. Prostřednictvím hudebních, 



výtvarných, dramatických a pohybových činností se dítě nenásilnou formou seznamuje se 

všemi oblastmi předškolního vzdělávání. 
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Cílem naší práce s dětmi je zdravá, veselá školka, do které se děti těší a naučí se v ní 

základům všeho, co budou potřebovat pro život. Školka, která se stane místem 

příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody. 

ŠVP je zpracován v souladu se závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání - 

"Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání". 

 

Další aktivity, které MŠ nabízí 
- výuka hry na flétnu: pí. uč. Včelaříková – 1x týdně v dopoledních hodinách 

- pohybové hry a hudební hrátky: pí. uč. Lanková – 1x týdně v odpoledních hodinách 

- keramický kroužek – pí. uč. Bc. Čaplová  

- kroužek angličtiny 

-základy baletu a tanečky 

- škola v přírodě 

- předplavecký výcvik – plavecký areál Na Šutce 

- dílničky pro děti a rodiče 

- práce s keramickou hlínou, využívání vlastní keramické pece 

- školní výlety 

- návštěvy divadel /Karla Hackera, KD Krakov, Salesiánské divadlo/ 

- divadelní soubory navštěvující naší MŠ 

 

Další spolupráce: 

- ZŠ Dolákova – návštěvy tělocvičny a venkovních sportovišť, spoluúčast na vánočním    

  jarmarku, návštěva u prvňáčků, další společné aktuální akce 

- DDM Spirála – environmentální tématika 

- KD Krakov – akce pro děti 

- pionýrská skupina Záře – Pohádkový les 

- ICC Praha Creativ – rukodělné dílničky 

- PPP pro Prahu 8 a 7 

 

 

 

Čl. 10 

Péče o majetek mateřské školy 

 

Všechny prostory kam si dítě ukládá své věci, jsou označeny značkou dítěte. Doporučujeme  

  rodičům všechny věci dětí podepsat. 

Povinnost všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek  

  školy. 

Zákonní zástupci pobývají ve škole jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro předání, nebo 

vyzvednutí dítěte. 

V případě poškození majetku školy dětmi, jejich sourozenci nebo rodiči bude škola žádat o 

spolupráci a spoluúčast při odstranění vzniklé škody. 

Užívání školní zahrady jinými osobami nežli mateřskou školou není dovoleno 
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Čl. 11 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 
 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou 

proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět 

dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, 

virtuální závislosti /počítače, televize, video/, patologického hráčství /gamblerství/, 

vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou vysvětlována pozitiva 

zdravého životního stylu. 

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky 

a zákonnými zástupci 

 

Upozornění: 

 

 Pokud rodiče nesouhlasí s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových 

stránkách školy, písemně o tomto informují třídní učitelky. 

 

 Při nástupu dítěte do MŠ se rodiče zavazují, že ošetřující lékař nenařídil jejich 

dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (teplota, průjem 

apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Dítě 

v posledních dvou týdnech nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly 

přenosnou nemocí. Rodiče si jsou vědomi právních důsledků, které by je postihly, 

kdyby toto jejich prohlášení nebylo pravdivé. 

 

Rodiče na začátku školního roku svým podpisem potvrdí seznámení se Školním řádem  

MŠ Dolákova a pravdivost údajů o aktuálním zdravotním stavu svého dítěte.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2016                                                      Jitka Friedlová 

                                                                           zástupkyně pro předškolní vzdělávání 
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