Mateřská škola Orangery
Národních hrdinů 39, 19012 Praha 9 – Dolní Počernice, IČO 24744093
Tel: 725 759 700, e-mail: info@orangery.cz

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
I.Údaje o zařízení
Mateřská škola ORANGERY
Národních hrdinů 39
19012 Praha 9- Dolní Počernice
IČO 24744093
DIČ CZ24744093
Ředitelka školy:
Zřizovatel :

Soňa Lorencová
Ing. Romana Falge Vondalová

Typ: čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita: 43 dětí
4 třídy
Provozní doba:
7:00 – 18:00
II. Režimové požadavky
Nástup dětí: 7:00 – 9:00 a dále podle požadavků rodičů
Spontánní hra: během celého dne dle potřeb dětí a jejich zájmu
Činnosti dětí řízené pedagogem: jsou neformální, neorganizují se děti jako celá třída,
pracuje se s nimi po skupinách, tak jak je zaujme nabízená činnost pedagoga, délka
činnosti dle věku a s ohledem na potřeby dětí, v dopoledních hodinách je přímá práce
pedagoga s dětmi intenzivnější, odpoledne je dán prostor pro volné činnosti a hry dětí
Média: pedagogové využívají při práci PC, interaktivní tabuli, sledování naučných
pořadů, výuka písní apod., PC se užívá max. 10 min 3x týdně
Pohybové aktivity: standardní vybavení sportovním náčiním, třídy jsou prostorné a
vhodné pro každodenní cvičení, cvičí se denně hravou formou, vždy se zařazením
zdravotních cviků, tělovýchovné chvilky jsou plněny v dopoledních činnostech,
kompenzační prvky jsou zařazovány po delších klidových činnostech, výjezdy na školy
v přírodě jsou každoročně v jarním nebo letním období, mateřská škola nabízí rodičům
sportovní kroužek a také taneční kroužek pro děvčata
Pobyt venku: velmi prostorná a účelně vybavená zahrada, vybavená 2 pískovišti,
vycházky do blízkého parku a dětských hřišť jsou plněny denně a střídá se vycházka a
pobyt na zahradě dle počasí, při vycházkách je využíváno také okolí MŠ – lanové hřiště,
vycházka na vyhlídku apod.
Časový údaj: 10,00 – 12,00 15,00 – 17,00 dle počasí a ročního období se pobyt venku
prodlužuje v dopoledních i odpoledních hodinách
Délka pobytu: 1,5 – 2 hodiny podle počasí, v jarních a letních měsících i déle

Údržba venkovních hracích ploch: pískoviště se před pobytem venku v jarních a
letních měsících kropí, je opatřeno sítí proti nečistotám, výměna písku 1x za rok,
zahrada se seká dle potřeby, posekaná tráva se vyhrabuje a odváží mimo prostory MŠ,
závlahu v letních měsících hracích travnatých ploch provádí provozní zaměstnanci školy,
provozní zaměstnanci včetně zaměstnanců pedagogických dbají na estetickou úpravu,
čistotu a pořádek hracích ploch MŠ během celého školního roku. 1x za rok se provádí
revize zahradního nářadí, běžné drobné závady se odstraňují do 1 – 2 dnů. Na školní
zahradě nejsou vysazeny žádné rostliny či keře, které by ohrožovaly zdraví dětí MŠ
Způsob využití pobytu venku: děti mají možnost hravého vyžití na zahradě i v parku
v široké škále: kopaná, pozemní hokej, líný tenis, míčové hry, slunění, sprchování,
prolézačky, v zimě bobování, sáňkování atd. Pobyt venku je využíván také
k seznamování s různými místy v obci. Důraz je kladen na seznamování s bezpečným
chováním na ulici.
Odpočinek, spánek: zařazení v režimu dne na třídách tak, jak to vyhovuje dětem, podle
jejich věkového složení, kdo chce spát – usne, kdo ne, má možnost poslechu čteného
slova, reprodukované relaxační hudby a pohádek, popřípadě prohlížení časopisů a knih,
ovšem to vše za předpokladu, že setrvají v klidu na lůžku, v letních měsících se
odpočinek mírně krátí
Děti mají lůžkoviny označené svojí osobní značkou, lůžkoviny se ukládají ve větraných
poličkách k tomu určených v jednotlivých třídách,1x za tři týdny se převlékají lůžkoviny
+ praní přikrývek.
Stravování: v MŠ zajišťuje společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol.
s.r.o., Jankovcova 1603/47a Praha 7, 170 00, IČ: 25607341. Jídlo je do MŠ dováženo
každý den v tepelně izolovaných nádobách. V MŠ je pouze vydáváno. Svačina se podává
v čase mezi 9:15 – 9:30 (dle jednotlivých harmonogramů tříd) – děti mají prostor na to,
aby se v klidu nasvačily, servírování je pod dohledem pedagoga, děti jsou vedeny
k samostatnosti. Oběd je podáván v době od 12,00 – 12,30 hodin.
Časový odstup od jednotlivých jídel jsou zhruba tři hodiny. Odpolední svačina se podává
mezi 14:30 - 15:00 (dle harmonogramu v jednotlivých třídách). Pitný režim: přípravu a
doplňování nápojů na třídy je v kompetenci provozní pracovnice a pedagogů, děti mají
možnost v průběhu celého dne se občerstvit čajem, vodou nebo sirupem. Nápoje jsou
k dispozici v každé třídě. Nápoje se nalévají dětem do kelímků označených osobní
značkou. Druhy nápojů – čaj, mléko, kakao, bílá káva, sirup, voda. Některé děti si do MŠ
přináší pití ve vlastních lahvích. Tyto lahve si odnáší s sebou domů každý den.
Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: prostírání a výdej jídla je v kompetenci
provozní pracovnice, ve výdejně potravin se jídlo servíruje a rozváží do jednotlivých tříd
dětem. Nádobí se myje v myčkách.
Otužování: při otužování se přihlíží k individuálním potřebám dětí, dbá se na
dostatečné větrání místností, správné oblečení dětí na třídách i při pobytu venku,
v letních měsících probíhá na zahradě sprchování dětí
III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla: 1x za tři týdny se převlékají prostěradla, perou se přikrývky, ručníky
dětí se mění každý týden a dle potřeb ihned.

Způsob praní prádla: v prostorách MŠ - v kuchyňce, po provozní době (pozdní
odpoledne tzn. po 18:00)
Způsob manipulace s prádlem: s prádlem manipulují provozní zaměstnanci, kteří mají
na starosti udržovat prádlo v čistotě, dohlíží nad výměnou a skladováním.

Tyto Zásady provozního řádu MŠ nabývají platnost dnem 1. 9. 2016
V Praze dne : 31. 8. 2016
Vypracovala :Lorencová Soňa ,řed.MŠ

