
 

 

 

Provozní řád – III. a IV. třída 

Dle zákona č.258/2000., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

Provozní řád MŠ Kytlická, Kytlická 757, Praha 9, Prosek 

IČO: 71294066 

Tel: 222 764 491 

e-mail: info@mskytlická.cz 

kapacita MŠ: 114 dětí 

kapacita výdejny: 114 dětí 

MŠ s celodenním provozem od 7.00 – 17.30 hodin 

Nadstandardní aktivity: výuka angličtiny, předplavecká výuka, ozdravné pobyty na horách, 

zájmové kroužky dle aktuální nabídky 

Režim dne: 

7.00 – 8.20 předávání dětí pedagogickým pracovníkům do třídy, volné spontánní zájmové 

aktivity, individuální práce, výtvarné a pracovní činnosti 

8.20 – 8.40 přivítání se s kamarády, komunikační kruh, pohybové aktivity, hygiena 

8.40 – 9.00 svačina 

9.00 – 9.45 aktivity řízené pedagogy, zájmové aktivity a volné činnosti, projekty, činnosti 

zaměřené na osvojování poznatků, pracovní a estetické činnosti, aktivity s digitálními 

technologiemi, osobní hygiena, příprava na pobyt venku 

9.50 – 11.50 pobyt venku, případně náhradní činnosti 

11.50 – 12.00 hygiena, příprava na oběd 
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12.00 – 12.30 oběd 

12.30 – 14.00 odpočinek dětí respektující individuální potřeby dětí, individuální práce s 

dětmi, které mají sníženou potřebu odpočinku 

14.00 – 14.30 oblékání, osobní hygiena, pohybové aktivity 

14.30 – 14.50 odpolední svačina 

14.50 – 17.30 volné hry dětí, činnosti a aktivity řízené pedagogem, zájmové činnosti, 

pohybové aktivity, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn dle aktuální situace. 

spontánní hra – 3x denně 

činnost řízená pedagogem – 2x denně 

pohybové aktivity – 4x denně 

 při pohybových aktivitách probíhá otužování: větrání – denně, přiměřené oblékání – 

denně, pohybové aktivity v tělocvičně, pobyt na čerstvém vzduchu – dle počasí,  

sprchování při letním počasí, předplavecká výuka 

 ochrana před sluněním probíhá formou předokenních žaluzií 

 pobyt venku – školní zahrada vybavená herními prvky pro děti, vycházky do blízkého 

okolí, výlety 

 odpočinek – respektování individuálních potřeb dětí 

 ukládání lehátek – stohování na místě určeném 

 ukládání lůžkovin – ve skříňkách s tímto účelem 

 stravování –  výdejna pokrmů, společná jídelna, stravování při svačinkách probíhá 

samoobslužně 

 svačiny si MŠ Kytlická připravuje sama, skladbu, vaření a dovoz stravy zajišťuje 

firma Česká jídelna 

 odvoz zbytků jídla zajišťuje firma Pražské služby 

 pitný režim – celodenně - samoobslužný z nádob s tímto účelem, doplňování čerstvého 

pití 



 použité nádobí děti samy uklízí na sběrné místo v jídelně, dále se sklízí z jídelny do 

výdejny 

 způsob nakládání s prádlem – čisté je uloženo ve skříních s tímto účelem, použité je 

skladováno ve skříních s tímto účelem v prodyšných nádobách 

 výměna prádla: ručníky 1x týdně nebo dle potřeby 

 ložní prádlo 1x za tři týdny 

 způsob praní prádla:  smluvní prádelna v Měšicích 

 jednorázové a jiné obaly jsou tříděny a odnášeny do sběrných kontejnerů 

 údržba zahrady: rozsáhlejší – smluvní firma 

 drobnější – školnice 

V Praze 27. 10. 2020                                                    Bc. Kateřina Navarová 

                                                                                                           ředitelka školy 


