
eMateřská škola Zvole, okr. Praha západ 
se sídlem  

Příčná 211, 252 45  Zvole

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část: Ř03/2020  PROVOZNÍ  ŘÁD MŠ

Vypracovala: Bc.Blanka Mátlová, ředitelka školy 

Schválila: Bc.Blanka Mátlová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2020

Řád nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2020

Řád nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2020

I. Údaje o zařízení 

Název: Mateřská škola Zvole, příspěvková organizace
                                   okres Praha-západ 
Adresa:  Příčná 211, 252 45 Zvole

Provozovatel: Obec Zvole
Odpovědná osoba: ředitelka Bc. Blanka Mátlová
Typ školy: s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 112 dětí Zvole
Provozní doba: od 6.30 do 17.00 hodin Zvole

Charakteristika jednotlivých tříd:

1. třída - žlutá

věkové složení: děti 2 – 3 leté
pedagogické pracovnice:        Andrea Bojková- učitelka               
                Daniela Hárovníková - učitelka 

2. třída - oranžová
           věkové složení: děti 3 - 5 leté
           pedagogické pracovnice: Jitka Bartková – třídní učitelka

                                                           Bc. Blanka Mátlová -ředitelka školy

                                                           Vojtěch Moravec- asistent pedagoga

                                                            Bronislava Kučerová-učitelka



3.třída -červená

            věkové složení: děti 4-5 leté

            pedagogické pracovnice: Petra Urbanová - učitelka               

                                                  Lenka Lorencová -  učitelka

4. třída - zelená 
          věkové složení: děti 5 -7 leté,  poslední rok před nástupem do ZŠ
          pedagogické pracovnice:  Gabriela Synková - učitelka 
                                       Jitka Skálová –  učitelka, protidrog. preventista

Kroužky Zvole: 
 Výtvarný pondělí 13.00 do 14.30, lektorka Jitka Skálová
 Plavání pondělí 9.00 – 11.30, plavecký |bazén Barrandov
 Angličtina

Mimoškolní akce s rodiči na školní zahradě nebo ve třídě (besídky, soutěže, dílny, dny 
otevřených dveří atd.), v odpoledních hodinách.

II. Režimové požadavky – viz příloha

III. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla: Druh lůžkoviny – povlečení 1x  za 14 dní,
pyžama – 1x  za týden
ručníky – 1x za týden

Způsob praní: vlastní pračka, sušička a mandl, pyžama perou rodiče
Způsob  manipulace  s prádlem:  Použité  prádlo  se  ukládá  do  vozíku  na  špinavé  prádlo  a
následně do koše v prádelně, po vyprání a vymandlování se prádlo ukládá ve skříni na čisté
prádlo k tomuto účelu určené.

Závěrečná ustanovení   

a) Kontrolu plnění ustanovení této směrnice provádí statutárním orgán školy (ředitelka). 
b) O kontrolách provádí písemné záznamy
c) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9. 2020

Ve Zvoli dne 30.8.2020
Bc. Blanka Mátlová
ředitelka školy

Příloha: Režim dne



Příloha:

Režim dne 

6:30 – 8:15 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

8:15 – 8:45
8:45 – 9:00

Pohybové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 -  9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými 
dětmi, řízené aktivity, sezónní sportovní aktivity konané v přírodě.

9:30 -11:30    Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. 
náhradní činnost

11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -13:30 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
13:45 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 -17.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, 
v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy



Organizační řád školy, položku Ř03/2020 Provozní řád jsem četla:

Jméno Datum Podpis
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