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INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1. Název a sídlo: 
    MATEŘSKÁ ŠKOLA Kladno, Švýcarská 2520 
    Švýcarská 2520
    272 01 Kladno

2. Školní vzdělávací program: „Kukátko do Evropy – Paleta barev“

3. Datum vzniku: 01. 06. 2009

4. Zřizovatel: Statutární město Kladno

5. Zařazení do sítě škol: 01. 01. 2009 

6. Registrace: IČ: 751 51 227

7. Předmět činnosti: dle zřizovací listiny 

8. Statutární zástupce - ředitelka: Vladimíra Důrová 

9. Druh jednotky:  právnická osoba – příspěvková organizace

10. Kontaktní údaje: Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520, tel.: 312 526 316, mobil:733 765 781

11. Webové stránky: www.mssvycarska.cz

12. Email: mssvycarska.kladno@seznam.cz

13. Provoz: 06:30 - 17:00 hodin
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Tento  provozní  řád  byl  vypracován  v souladu  s  §  7  zákona  č  258/2000  Sb.,  o  ochraně
veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon 258“).

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 5 tříd, celkem 118 dětí (čtyři třídy po 25 dětech a jedna třída  po 18
dětech)
Provozní doba školy: 06:30 – 17: 00 hodin

Článek 1
Režimové požadavky
Režim  dne  je  stanoven  pro  všechny  třídy  stejně.  Vhodné  je  pružně  ho  přizpůsobovat
aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají
potřebu  uchýlit  se  do  klidného  koutku  a  neúčastnit  se  společných  činností,  je  jim  to
umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

Článek 2
Nástup dětí 
Dle potřeb rodičů,  pozdější  příchody (po  07:45  hodin) předem hlásit,  rodiče jsou povinni
dovést  dítě  do  třídy  a  osobně  ho  předat  učiteli.  Při  nástupu  dítěte  do  mateřské  školy  je
uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Článek 3
Spontánní hry 
Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají
se s činnostmi řízenými učiteli ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby
dětí. 

Článek 4
Didakticky cílené činnosti 
Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek
s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Článek 5
Pohybové aktivity    
-  denně  zdravotně  zaměřené  cvičení  (vyrovnávací,  protahovací,  uvolňovací,  dechová,
relaxační) a pohybové hry
- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti 
- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
- děti mají možnost účastnit se plaveckého výcviku (Medúza/Elma) a pobytu v solné jeskyni
(Solenka)
Článek 6



Pobyt venku 
minimálně  2  hodiny denně (dle  počasí)  –  dopoledne  10:00 – 12:00 hodin,  odpoledne  po
odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti, při husté mlze,
hustém sněžení a při inverzích. 
O pobytu dětí venku v době nepříznivých klimatických podmínek rozhoduje ředitelka nebo
učitel.
Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky. 
Údržba školní  zahrady:  1x denně kontrola  zahrady,  1x měsíčně  posekání  trávníků,  denně
zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.
Způsob  využití  pobytu  venku:  spontánní  i  řízené  činnosti  vždy  s poznávacím  cílem  a
pohybovou aktivitou.

Článek 7
Odpočinek, spánek 
vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě, cca hodinu a půl, odpočívají všechny děti při
čtení pohádky, popř. prohlížení knížek. Lehátka denně připravuje a uklízí provozní personál,
tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich
provětrávání.  

Článek 8
Stravování
- dovezená strava připravená ve školní kuchyni ZŠ Cyrila Boudy 1188 a vydaná ve výdejnách
MŠ
- svačiny se podávají v době od 08:50 do 09:10 hodin, odpoledne od 14:30 do 15:00 hodin –
výdejářky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin –  vybírají si  množství potravin i
druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
-  obědy se vydávají od 12:10 do 12: 30 hodin, polévky a hlavní jídlo na talíře připravuje
výdejářka, dítě má  právo si žádat o množství, po obědě si po sobě uklidí nádobí – všichni
zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitel.

Článek 9
Pitný režim 
Děti  mají  celý  den  k dispozici,  v každé  třídě  pitnou  vodu  v barelu,  který  je  průběžně
doplňován.  U  svačiny  je  k dispozici  čaj,  mléko,  bílá  káva,  či  kakao.  Tyto  nápoje  jsou
dováženy ze školní kuchyně ZŠ Cyrila Boudy 1188 a vydány ve výdejnách MŠ. Je dbáno na
pitný režim. Každé dítě má vlastní označený hrneček. Hrnečky se myjí ve výdejnách MŠ.

Článek 10
Otužování
- pravidelné větrání tříd
- každodenní pobyt na čerstvém vzduchu
- tělovýchovné chvilky při otevřeném okně
-  kontrola  vhodného  oblečení  dětí  v MŠ  i  mimo  MŠ,  dle  ročního  období  a  aktuálních
klimatických podmínek



- provozní zaměstnanec sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu, v pobytových
místnostech v rozmezí 20 – 22°C
V případě problémů s vytápěním, kdy dojde k poklesu průměrné teploty v MŠ pod 16°C, se
provoz pobytových místností zastaví. 

V Kladně dne 01. 3. 2019

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 01. 03. 2019

………………………………………
            Vladimíra Důrová
               ředitelka školy                                         


