
       Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Číslo jednací: 38 /2017
- aktualizace 1.9.2020

            Provozní řád mateřské školy Sluníčko

I. Údaje o zařízení

Subjekt:                   Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek

Adresa:          Šobrova 2070, 39701 Písek

Sídlem:                    Dr. M. Horákové 1720, Písek

IČO:                        70943842

Zřizovatel:               Město Písek

Typ MŠ:                  celodenní MŠ

Stanov. kapacita:     3 x 24, 1 x 20, celkem 94 dětí

Provozní doba:         6,15 – 16,45 hod.

Využití zařízení pro jiné aktivity:

       Jarní slavnost              ( 1 x ročně )

       Jánská slavnost                            ( 1x ročně )

       Vánoční slavnost                                  ( 1 x ročně ) 

       Třídní schůzky s rodiči                                                  (několikrát ročně)

       Besedy, konzultace s rodiči                                           ( podle potřeb )

       Besedy, semináře pro pedagogy, rodiče, veřejnost ( příležitostně )



II. Organizace dne mateřské školy

1. Nástup dětí

6,15 – 7,00 hod. otevřena třída naší MŠ, ostatní třídy od 7,00 hod.- 8,15 hod.

2. Volná hra

Mateřská škola má již přidělen mezinárodní statut o zařazení do celosvětové sítě 

waldorfských svobodných MŠ. Volná hra dětí je prioritou těchto mateřských škol. 

3. Didakticky zacílené aktivity

Pečení chleba:            10 – 20 min. ( 1 x týdně )

Kreslení:                    10 – 20 min. ( 1 x týdně )

Malování:                   10 – 20 min. ( 1 x týdně )

Ruční práce:               10 – 20 min. ( 1 x týdně )

Vyprávění pohádek:   10 – 20 min. ( 2 x denně )

Dramatizace:              10 – 20 min. ( 1 x za měsíc )

Eurytmie:                    30 min.      (1x týdně)

Četba na pokračování pro předškolní děti.

Uvolňování, koordinace ruky a ostatní činnosti zaměřené na rozvíjení vytrvalosti, 

soustředěnosti, samostatnosti, tvořivosti, koordinace pohybů – v průběhu celého dne.

4. Sledování televize

Ve waldorfských mateřských školách TV není, důraz je kladen na přímý kontakt s dětmi, 

proto i pohádky jsou vyprávěné a čtené.

5. Pohybové aktivity

Prioritou mateřské školy je umožnit dětem rozvíjet a zdokonalovat své lokomotorické 

dovednosti přirozenými pohyby (chůzí, během, lezením, skoky apod.). K tomuto účelu 

slouží rozsáhlá školní zahrada, která je vedená v přírodním stylu a ke hře slouží také herní 

prvky.



Výlety do přírody, jejichž cílem je prohlubování vztahu k volné přírodě, vnímání změn 

přírody v průběhu roku, pozorování rostlin a živočichů, jsou organizovány 1 x v týdnu, a 

to v dopoledních hodinách. Bezpečnost zajišťují vždy dvě pedagogické pracovnice. 

S doprovodem mohou pedagogům pomoci též osoby starší 18 let. K dispozici jsou 

bezpečnostní vesty pro děti.

Doba pobytu dětí na zahradě:      9.30 – 11,30 hod.

                                                     14,45 – 16,45 hod. dle počasí, většinou každý den.

V mateřské škole neuskutečňujeme tzv. průpravná cvičení s dětmi, což koresponduje 

s ŠVP Waldorfská mateřská škola.

6. Odpočinek, spánek

K odpolednímu odpočinku dětí je určená místnost ( lehárna ),v níž jsou trvale lehátka 

rozložena. Ve 4. třídě pomáhá s rozkládáním lehátek nepedagogický pracovník. 

Lůžkoviny jsou denně větrány a odděleně skladovány.

12,15 – 12,45  příprava na odpočinek, pohádka 

                                         12,45 – 13,45   klid na lůžku

13,45 – 14,15  hygiena, převlékání

7. Stravování

Stravování zajišťuje Základní škola Eduarda Beneše v Písku.

Veškerou obsluhu provádí učitelky. Při jídle navozujeme atmosféru klidu a pohody, 

nepospícháme. Děti nenutíme jíst, ale snažíme se, aby každý alespoň ochutnal.

Doba stravování:               8,30 – 9,00 ranní svačina

                                          11,30 – 12,00  oběd

                                          14,15 – 14,45 odpolední přesnídávka.

8. Pitný režim

Během celého dne je dětem k dispozici bylinný čaj bez cukru, ovocný čaj či voda. Každé 

dítě má na svém prostírání svou skleničku a místo u stolu.



9. Otužování

Třídy nepřetápíme, v jarních, letních a podzimních měsících nepřetržitě větráme, 

v zimních měsících často a krátce. K otužování přispívá pobyt venku téměř za každého 

počasí, výlety do přírody.

III. Způsob nakládání s prádlem

Výměna lůžkovin:     1x za tři týdny

                                   v případě potřeby častěji

Výměna ručníků:       1x za týden ( v pátek )

                                    v letních měsících dle potřeby

Výměna závěsů:         3x ročně

Způsob praní prádla:   prádelna při 16. MŠ

Způsob manipulace:    provozní pracovnice v odpoledních hodinách odnáší prádlo do 

                                    prostor pro použité prádlo

IV. Bezpečnost

Bezpečnost práce je řešena dalšími vnitřními předpisy organizace. Specifické body pro 

Mateřskou školu jsou také uvedeny ve Školním řádu Svobodné mateřské školy Sluníčko, 

který též podrobně popisuje způsob opatření při úraze dítěte. Veškeré úrazy jsou 

zaznamenány do knihy úrazů.

V Písku dne 1.9.2020                                                    ………………………..   

                                                                                              Vedoucí učitelka



Provozní řád zahradního zařízení ve Svobodné mateřské škole

Sluníčko Písek

Herní prvky

 Hloubková kontrola bezpečnosti všech zařízení – 1x ročně

 Průběžná kontrola pedagogy – 1x denně

 Průlezky, houpačky využívají pouze děti navštěvující MŠ.

 Po vyzvednutí dítěte z MŠ zákonným zástupcem zodpovídá za bezpečnost dítěte 

zákonný zástupce.

 Při slavnostech a akcích pořádaných MŠ odpovídají za bezpečnost dětí na těchto 

zařízeních zákonní zástupci dítěte.

Pískoviště

 Pískoviště je zakryto bezpečnostní plachtou a tím chráněno před znečištěním.

 Průběžně je kontrolována kvalita písku – dle hygienických požadavků.

 Pískoviště odkrývají a zakrývají pedagogičtí pracovníci.

Zahrada

 Zahrada je pedagogy průběžně kontrolována, aby zde nebyly dětmi nalezeny 

nebezpečné předměty.

 Děti jsou seznámeny se správným užitím všech zařízení a obecnými pravidly při 

pobytu na zahradě.

 Děti jsou vedeny k šetrnému vztahu k přírodě.

 Po celý den je areál mateřské školy uzavřen, zajištěn bezpečnostní „záklopkou“.

 Po ukončení pracovní doby je celý areál zahrady uzamčen.

V Písku dne 1.9.2020                                         ………………………………

                                                                                    vedoucí učitelka


