Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
se sídlem: Hlavní město Praha, Praha 8, Šiškova 2/čp. 1223, PSČ 182 00
IČ: 70919640

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ ZAHRADY
školní rok 2020-2021
Provozní řád se řídí §87 zákona č. 258/2000 Sb. a řád školní zahrady je v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Mateřská škola má 1 třídu věkově smíšenou a 7 tříd dle věku, součástí MŠ je školní jídelna.
Název školy:
Adresa sídla školy:
IČ:
Ředitelka:
Telefon/fax:
Mobil:
Tel. školní jídelny:
e-mail:
http://
Právní forma:

Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
Hlavní město Praha, Praha 8, Šiškova 2/1223, 182 00
709 19 640
Bc. Eva Vlastníková
284 684 875
737 141 788
286 840 515
skolka@mssiskova.cz
www.mssiskova.cz
příspěvková organizace

Celková kapacita MŠ:
Provozní doba MŠ:

214 dětí
6,30 – 17 hod.

Provozovatel školní zahrady a správce hřiště:
Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
Odpovědný pracovník:
Bc. Eva Vlastníková – ředitelka školy

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY V MŠ
Režim dne je z organizačních důvodů částečně stanoven pro každou třídu, pedagogičtí pracovníci jsou povinni
ho průběžně přizpůsobit aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí –
pokud mají potřebu, mohou se uchýlit do klidových koutků a nezúčastnit se společných činností.
Spojování dětí je omezeno na nezbytnou míru.
Nástup dětí do MŠ
Děti se scházejí v době od 6.30 hod. do 8.30 hod. Pozdější příchody je nutné nahlásit předem pedagogickému
pracovníkovi nebo zapsat do sešitu v šatně. Zákonní zástupci jsou povinni dovést dítě do třídy a předat ho
osobně pedagogickému pracovníkovi. Při vstupu dítěte do mateřské školy dbáme na adaptační režim. Bereme
zřetel na individuální potřeby dítěte.
Spontánní hry
Hry prolínají celým dnem a činnosti řízené pedagogem jsou zařazovány nenásilnou formou v průběhu celého
dne.
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Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)
Prolínají se v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pedagogů s dětmi,
vycházejí ze Školního vzdělávacího programu „Čím žijeme celý rok“.
Pohybové aktivity:
 denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)
 průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové hry a pohybové hry
 denně zařazování pohybu při pobytu venku
Pro pohybové aktivity je využíváno tělocvičné nářadí v budově i na školní zahradě.
Pobyt venku
Minimálně 2 hodiny denně dle aktuálního počasí – dopoledne od 10.00 do 11.45 hod., odpoledne od 15.00 do
17.00 hod. V letních měsících se činnosti přesouvají hlavně na školní zahradu, v tomto období také využíváme
otužování dětí vodou sprchováním.
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 WC v letních umývárnách a pro dodržování pitného režimu
nainstalovaná pítka. Podmínky pro pohybové aktivity na školní zahradě jsou velmi dobré. Při pobytu venku
využíváme nejen školní zahradu ke spontánní i řízené činnosti, ale navštěvujeme les i parky v blízkém okolí s
poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.
Relaxační odpočinek
Vychází z individuálních potřeb dětí a jejich věku - relaxační, odpočinkové a klidové aktivity probíhají na lůžku.
Doba relaxačního odpočinku je cca 60 – 90 minut při čtení pohádky nebo knížky na pokračování, možností
prohlížení knížek, hraní si s vlastní nebo školní plyšovou hračkou. U předškolních dětí lze tuto dobu postupně
v průběhu školního roku zkracovat na 60 minut – dle individuálních potřeb. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti a
respektu potřeb druhých a jejich potřeb spánku.
Lehátka denně připravují a uklízí provozní zaměstnanci na svých třídách do větratelné místnosti určené pro
lehátka. Lůžkoviny jsou uložené v oddělených přihrádkách. Lůžkoviny provozní zaměstnanci proklepou a
ustelou. Pyžama si připravují a věší na háčky děti. Starší děti pomáhají s úklidem lůžkovin a při tvoření balíčků.
Zákonní zástupci si jednou týdně zpravidla v pátek odnesou domů pyžama na vyprání.
Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin po 21 kalendářních dnech, děti využívají k utírání jednorázové
papírové ručníky. Pokud se využívají dětské ručníky je zajištěna jejich výměna 1x týdně, dle potřeby i častěji.
Každé dítě má svůj dětský ručník a hřeben v přihrádce označené značkou. Praní prádla zajišťuje pro mateřskou
školu prádelna.
Hygiena
Řídí se individuálními potřebami dětí. Děti používají 5 toalet v jednom oddělení, proto děti neodchází
hromadně na WC, ale podle individuálních potřeb a po skupinkách, vždy zvlášť chlapci a dívky.
Úklid
Úklid je prováděn pravidelně, prach se stírá každý den mokrým hadrem. Podlahy se stírají denně. Odpadkové
kaše jsou vynášeny 1x denně. Botníky v šatnách se v zimních měsících vytírají denně, v letních minimálně 1x
týdně.
V celé MŠ jsou používány dávkovače mýdla, učitelky a provozní pracovníci používají jen jednorázové papírové
ručníky.
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Stravování
Ve školní kuchyni je připravována vlastní strava.
svačiny – dopolední svačina se vydává v době od 9.00 – 9.15 hodin, odpolední svačina od 14.45- 15.00 hodin.
Svačina je kuchařkou připravena na servírovacím stolku. Starší děti se samy obsluhují a vybírají si velikost porce
a druh tekutiny. Použité nádobí děti odnáší zpět na servírovací stolek.
obědy se vydávají od 11.45 – 12.00 hodin.
Polévku nalévá kuchařka nebo provozní zaměstnanci, děti si sedají k nalité polévce (z důvodů vysoké teploty při
nalévání polévky). Hlavní jídlo připravuje kuchařka na servírovací vozík. Starší děti si samy vybírají velikost
porce a odnáší na své místo ke stolu.
Mladším dětem pomáhá při stolování kuchařka, pedagog nebo provozní zaměstnanci. Starší děti používají
příbor, mladší děti dle svých schopností. Použité nádobí si po sobě děti samy uklízí na servírovací stolek, příbory
dávají do odkapávače a talíře na sebe. Provozní zaměstnanci utřou stolečky. Děti jsou vedeny k samostatnosti a
sebeobsluze.
Výdej stravy pro cizí strávníky nemáme.
Pitný režim
Děti mají k dispozici nerezové barely s čajem, džbánky s vodou, kterých mohou dle svých individuálních potřeb
kdykoli využít k napití. Pítka jsou nainstalována na školní zahradě, vždy jedno pro dvě třídy.
Otužování





pravidelné a dostatečné větrání tříd
dostatečný pobyt venku
kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i na vycházkách
otužování vodou - sprchováním v letních měsících na školní zahradě

III. ŠKOLNÍ ZAHRADA
Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno zejména pro děti.
Kapacita školní zahrady je stanovena na max. 8 tříd současně. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících
dětech na uvedené ploše.
Provozní doba školní zahrady
od 6.30 hod. do 17.00 hod.
Denní úklid venkovní hrací plochy
 úklid odpadků z plochy zahrady
 úklid – přehrabání pískoviště
 odstranění listí v okolí vchodů a pískovišť
 úklid sociálního zařízení v letní umývárně
 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků
Průběžná péče o herní prvky
 okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
 nátěry dřevěných prvků dle potřeby
Péče o zeleň
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sekání a úklid trávy – 1x měsíčně – externí dodavatel
drobné prořezy keřů a dřevin – externí dodavatel
ohrabání a úklid listí – externí dodavatel
metení chodníků

Údržba pískoviště
 kontrola stavu obrub pískoviště
 přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)
 denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť
 v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení
 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti
 1x za 2 roky výměna písku v jarních měsících, používá se písek kopaný o hrubosti 0,4
 pískoviště jsou zastřešena pergolou nebo zastíněny stromy
 doklad o kvalitě písku dle vyhlášky 238/2011 Sb.
Roční revize herních prvků
 kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 LITA SPORT s.r.o.
a) případná oprava – objednané firmy
b) likvidace – výměna za nový – ředitelka
Bezpečnost dětí
Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídá pedagog. Denně poučí děti o bezpečném používání herních
prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je
povinností dětí a pedagogů uklidit veškeré hračky a uložit do prostoru pod uzamčení. Pedagogičtí pracovníci
zametou obklady pískoviště a společně s dětmi zakryjí plachtou. Školnice uzamkne hlavní bránu a zkontroluje
celkový stav zahrady.
Venkovní vybavení
8x pískoviště
6x pružinová houpačka
8x průlezka se skluzavkou
1x zahradní domek
9x lavice se stolem
4x lavice velká
1x hrací domeček barevný - plastový
4x dvojitá kreslící tabule
2x kovová branka
2x jezevčík lavička
1x pryžové hřiště
5x zahradní domek „A“
2x loď – herní prvek se skluzavkou
3x kombinovaný herní prvek se skluzavkou
3x kláda - auto
2x závěsná houpačka s hnízdem
1x venkovní učebna – podium
1x zahradní domek uzamykatelný
1x balanční prvek
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Zásady při používání herních prvků
 pružinové houpačky – 1 sedící dítě
 pružinová houpačka se dvěma sedáky – nepřetěžovat více dětmi
 skluzavky pro malé děti – sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru
 skluzavky pro větší děti – sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru
 průlezky – používat pouze pod dozorem pedagogů
 tabule – kreslení křídami
 chodníky se používají zejména pro jízdu na koloběžkách a kreslení křídou
 terasy – kreslení křídou a pohybové hry
 ostatní plocha – pohybové hry s míči, různé druhy sportovních her a sprchování děti
 závěsná houpačka s hnízdem – 1 sedící dítě
Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je
povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení MŠ. V
celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.
V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:







ničit a přelézat ploty
jezdit na kole, odkládat a uschovávat kola a koloběžky v celém areálu MŠ a školní zahrady
volné pobíhání a vstup psům
odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví
vylézat po hromosvodech a okapech na střechy budov
houpat a zavěšovat se na branky

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro neorganizovanou veřejnost uzavřena.
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.
Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu
školy.
Provozní řád mateřské školy a školní zahrady vstupuje v platnost 1. 9. 2020 a ruší tím platnost Provozního řádu
mateřské školy a školní zahrady ze dne 23. 8. 2019.
V Praze dne 12. 8. 2020
______________________________
Bc. Eva Vlastníková
ředitelka školy
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