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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
I. Základní údaje o zařízení
Název školy:
Adresa sídla školy:
IČO:
telefon:
telefon školní jídelna:
E-mail:
www:
právní forma:

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav
70098093
257 286 331-9
257 286 337
msnadparkem@seznam.cz
www.msnadparkem.cz
příspěvková organizace

Vedoucí zařízení :
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová - ředitelka školy
Zřizovatel:
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464
Kapacita:
129 dětí od 1.9.2015
Třídy:
5 homogenních tříd
Provozní doba:
6.30 - 17.00 hod.
Využití zařízení
pro jiné aktivity:
zájmové kroužky zajišťované externími lektory
provozovatel školní zahrady: Mateřská škola Nad Parkem

II. Režimové požadavky
Příchod dětí: 6.30 - 8.15 hod. Pozdější příchod po dohodě, je nutné nahlásit předem učitelce,
nebo napsat do sešitu v šatně.
Spontánní hra:
 dbát na vyváženost spontánní a řízené činnosti vzhledem k obsahové náplni každého
dne
 prostor pro spontánní hru je zejména v ranním bloku od 6.30 do 8.30 hod., v době
pobytu venku od 10.00 do 12.00 hod., v odpoledním bloku od 15.00 do 17.00 hod.
Didakticky cílené činnosti: v dopoledním bloku zpravidla 15 - 30 min s ohledem na věk dětí,
formou skupinové, kolektivní nebo individuální práce učitelek s dětmi, v odpoledním bloku
individuálně nebo skupinově - dle potřeby.
Povinné předškolní vzdělávání: 8:30 – 12:30 hod
Interaktivní technologie: nepravidelně, vždy v souvislosti s výchovnou prací
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Pohybové aktivity:
 denně pohybové aktivity vedoucí k osvojení pohybových dovedností
 průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové hry, pohybové hry
 nejméně 1x týdně je v každé třídě zařazováno cvičení s náčiním a na tělocvičném
nářadí v prostorách školy případně na zahradě
 denně zařazování pohybu při pobytu na zahradě
 předplavecký výcvik probíhá zpravidla ve 2. pololetí
 školy v přírodě zpravidla 1x ročně dle zájmu rodičů a provozních podmínek
Pobyt venku:
 zahrada o ploše cca 4.500 m2 s dopravním hřištěm, hřištěm s pryžovým bezpečným
povrchem, 4 pískovišti, altánem, skluzavkami, průlezkami a houpačkami je využívána
obvykle dopoledne, případně procházky v okolí MŠ
 minimálně 2 hodiny dle aktuálního stavu počasí - od 10.00 do 12.00 hod od jara do
podzimu, za příznivého počasí zpravidla i odpoledne od cca 15.00 do 17.00 hod
 v letních měsících se činnosti, včetně ranního cvičení přesouvají na školní zahradu
 v případně nepříznivých meteorologických podmínek a kvality ovzduší může být
pobyt dětí venku zkrácen či zcela zrušen. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu
pod - 10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.
 při pobytu na školní zahradě mají děti k dispozici venkovní WC v letní umývárně, pro
dodržení pitného režimu je dodávána pitná voda a kelímky, které jsou po použití
obměňovány zaměstnanci kuchyně.
 v letním období dětem na zahradě umožňujeme osvěžování rozprašovači, před
přímým sluncem děti využívají stínů stromů a děti chráníme stavitelným zastíněním
pískovišť

Odpočinek a spánek: respektujeme individuální potřeby dětí.
 Mladší děti odpočívají od 13.00 do 14.30 hod., dětem před nástupem ŠD je upraven
odpočinkový režim – pobyt na lůžku od 13.00 do 13.45 hod, individuálně déle dle
potřeby. Do 14:30 hod probíhají klidové činnosti. Děti nespavé se do spánku nenutí,
pouze odpočívají.
 Ve všech třídách je denně zařazována četba na pokračování, případně poslech
pohádek z CD
 Lehátka jsou ukládána ve skladech k tomu určených, lůžkoviny a pyžama jsou uloženy
v regálové skříni, každé dítě má svojí značkou označenou přihrádku na lůžkoviny a
pyžama. Správní zaměstnanci ukládají až po vyvětrání.
Stravování:
Je zajišťováno vlastní školní kuchyní, dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava
dle spotřebního koše
 pro informaci rodičů je v šatnách dětí vyvěšován každý týden jídelníček a zveřejněn
na webu www.msnadparkem.cz
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 na základě požadavku některých rodičů škola respektuje ojedinělé stravovací
zvláštnosti jejich dětí (alergie, odmítané potraviny)
 mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány intervaly 3 hod (dopolední svačina 9.00 9.15, oběd od 12.00 do 12.30 hod., odpolední svačina od 14.45 do 15.00 hod.)
 systém podávání svačin i obědů je samoobslužný, u mladších dětí s pomocí
učitelek či správního personálu
 děti jsou vedeny k návykům správné životosprávy a k návykům správného stolování
Pitný režim
 pitný režim je dodržován, děti mají možnost si během celého dne doplňovat
samostatně přísun tekutin (čaj, voda) z uzavřených konvic umístěných ve třídách
 pitný režim při pobytu venku je zajišťován s pomocí správních zaměstnanců, kteří
zajišťují obměnu použitých kelímků

Otužování a péče o zdraví:
 pravidelné a dostatečné větrání tříd
 udržování optimální teplotu tříd ( 20 - 22°C)
 dostatečný pobyt venku
 rodiče seznamujeme s požadavky správného oblékání dětí do tříd a na pobyt venku s
ohledem na roční dobu a konkrétní stav počasí
 organizovaný předplavecký výcvik dětí

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla a zajišťování praní:
 ručníky dětí se mění 1x týdně
 lůžkoviny se převlékají 1x za 3 týdny, pyžama mění rodiče dětem dle momentální
potřeby, nejdéle 1x za 2 týdny
 lůžkoviny se perou v prádelně mateřské školy, která je vybavena 2 automatickými
pračkami a elektrickým mandlem
 veškeré špinavé prádlo se odnáší v označených igelitových obalech venkem do
prádelny, z obalů je přímo přemístěno do praček
 vyprané prádlo se suší v sušárně, za příznivého počasí na školní zahradě
 čisté prádlo je uloženo v regálech v uzamčeném skladu čistého prádla
Provozní řád mateřské školy vstupuje v platnost od 1.9.2018 a ruší se tím platnost
Provozního řádu mateřské školy ze dne 29.8.2015.
V Praze-Zbraslavi dne 29.8.2018
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová, ředitelka školy
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