
 

                                                                             

Soukromá mateřská a základní škola Petrklíč,  Náměstí Osvoboditelů 1368,  Praha 5 - Radotín,  PSČ: 153 00
 

tel.,fax: 257 812 230

IČ:   71340828
IZO: 661102513

Bankovní spojení:

ČS Radotín
134417389/0800

 

www.petrklic.net  

centrum@petrklic.net

Zřizovatel školy:

Petrklíč (k duši klíč), spolek
IČ: 26595958

 

PROVOZNÍ ŘÁD 
č.j. 005.2022/23MŠZŠ 

Předmět činnosti 

Soukromá mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti 

na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Podporuje rozvoj osobnosti dítěte 

předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na 

osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování na vyšším stupni 

vzdělávání. 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Název: Soukromá mateřská škola a základní škola Petrklíč 

Adresa: Náměstí Osvoboditelů 1368 

Praha 5 – Radotín 

257 812 230 

IČO: 71 340 858 

Zřizovatel: Spolek  Petrklíč (k duši klíč) 

IČO: 26 595 958 

E- mail: centrum@petrklic.net 

www.petrklic.net 

Statutární zástupce: Alena Sebastianidesová 

Ředitelka: Larysa Vursta 

Typ školy: s celodenní péčí 

Stanovená kapacita: 75 dětí 

Provozní doba: 7.00 - 17.30 hod 

Využití zařízení pro jiné aktivity: víkendové akce pro děti a rodiče 

                                                          zájmové kroužky – v odpoledních hodinách 

                                                          poradna pro děti a rodiče 

                                                          poradna pro rodiny s handicapovanými dětmi  

mailto:centrum@petrklic.net
http://www.petrklic.net/
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REŽIMOVÉ POŽADAVKY 

Nástup dětí:  od 7.00 – 9.00 hod (popř. v jinou dobu dle potřeby rodičů) 

Spontánní hra:  je dominantní činností dětí a prolíná průběhem celého dne 

(většinou od 7.00 – 9.00 hod a od 15.00 – 17.30 hod) 

Činnosti řízené:  V dopoledních hodinách probíhají řízené činnosti vedené pedagogem 

nebo odborným lektorem (od 8.30 – 10.30 hod). V odpoledních 

hodinách pak skupinové činnosti a individuální péče.  

V mateřské škole není k dispozici televize. 

Pohybové aktivity: spontánní pohybové aktivity probíhají během celého dne 

• ranní cvičení v tělocvičně – denně 

• 1x týdně cvičí děti se sportovním instruktorem 

• pobyt venku – denně, podle počasí 

Vybavení mateřské školy: k dispozici je tělocvična plně vybavena tělocvičným nářadím a 

náčiním, horolezeckou stěnou, keramická dílna s dílnou pro kutily. 

 

Dětem není povoleno používat během pobytu v mateřské škole elektrické herní přístroje ani 

mobilní telefony. Za cennosti přinesené z domova mateřská škola neručí. 

Pobyt venku: děti z mateřské školy využívají přilehlou zahradu a terasu. Podle potřeby je 

zajištěno sekání a úklid trávy, úklid spadaného listí, zavlažování a kropení. K vybavení 

venkovních prostor patří dvě pískoviště, která jsou zakryta plachtami, pravidelně kropena a 

prohrabována, písek se vyměňuje 1x ročně, dále hračky na písek, které jsou skladovány 

v dřevěném domku. 

Pobyt venku je přizpůsoben klimatickým podmínkám a probíhá v dopoledních i 

odpoledních hodinách. V rámci možností jsou přesouvány některé pohybové, zájmové či 

řízené aktivity do venkovních prostor (na zahradu nebo terasu). K dispozici mají děti také 

zahradu v Centru Broučci (asi 150m od budovy MŠ, vedle KS U Koruny). 

 

Vybavení dětí na pobyt venku – zajišťují rodiče: 

• pevná obuv (nebo holínky) 

• batoh s pláštěnkou 

• láhev na pití 

Doporučujeme, aby děti chodily v pevné obuvi z domova, případně měly uložené holínky v 

zázemí školy. Vybavení dětí na pobyt venku včetně náhradního oblečení je pravidelně 

kontrolováno rodiči.  

 

Odpočinek, spánek: odpolední odpočinek je v programu zařazen v době 

od 13.00 – 14.30 hod 

• délka odpočinku a spánku je organizována dle individuálních potřeb a věku dětí 
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• lehátka jsou ukládána do větratelné místnosti, kde jsou přihrádky na lůžkoviny a 

věšáky na pyžama označené značkou. 

Stravování: dopolední svačina je podávána od 8.40 – 9.45 hodin a připravuje ji kuchařka 

• mladší děti si připravují samy prostírání, starší se i samy obsluhují  

• oběd probíhá v době od 11.45 – 13.30 hodin, obědy jsou dováženy v přenosných 

termoportech, v kuchyňce jsou přendány do ohřívací nádoby a vydávány dětem, vše 

dle platných hygienických předpisů 

• odpolední svačina je podávána od 14.30 hodin 

• jednotlivé třídy se stravují postupně 

Pitný režim: děti mají po celý den k dispozici čaj a pitnou vodu, děti se obsluhují samy  

nebo požádají učitelku, vždy mají čisté hrnečky. V letních měsících se pití, v uzavíratelné 

konvici, bere se i na zahradu, zde jsou používány jednorázové kelímky. 

Otužování: zaměstnanci dbají na dodržování přiměřené teploty v místnostech a dostatek 

větrání během celého dne, dbají na přiměřenou míru oblečení při pobytu dětí v mateřské 

škole a venku, do programu je zařazen předplavecký výcvik a výjezdy na školy v přírodě 

v létě využívají děti bazén na školní zahradě. 

Onemocnění dětí: do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, bez známek infekčního 

onemocnění. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost ohlásí 

mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu ve školce (teplota, rýma, 

kašel ale i nevolnost, apod.) jsou rodiče kontaktováni pedagogem a případně vyzváni 

k zajištění další zdravotní péče o dítě.  

Pedagog má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a 

souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.  

Dítě se do mateřské školy nepřijímá s léky – výjimka jsou epilepsie. Vždy je potřeba doložit 

potvrzení od dětského lékaře, že může dítě v průběhu léčby do kolektivu. 

Doporučení: Celodenní program v MŠ je pestrý a aktivní, dítě v době nemoci potřebuje 

klidný režim, který MŠ nemůže zajistit dle individuální potřeby nemocného.  

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 

Prádlo je uloženo ve větratelné místnosti v otevřených přihrádkách 

Výměna prádla:  lůžkoviny 1x za tři týdny 

pyžama 1x týdně 

ručníky 1x týdně 

Praní prádla zajišťuje smluvní prádelna. 

Dle potřeby je prádlo vyměňováno ihned. 
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Provozní řád je přizpůsobován individuálním potřebám, aktuálnímu stavu a přání 

dětí. Všichni zaměstnanci pečují o to, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a 

aby bylo dbáno o jejich harmonický rozvoj. 

                                                                                                 Mgr.  Larysa Vursta                  

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

                                                                                            ředitelka mateřské školy 

                                                               V Praze – Radotíně  31. 8. 2022 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


