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Údaje o zařízení

Název školy:  Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha – západ, 
                                        příspěvková organizace
Adresa školy:  Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky
Odloučené pracoviště: Lidická 2240, 252 63 Roztoky
Telefon:  724 772 290 – ředitelství školy, 774 433 231 – Lidická 2240
E-mail:  ms.roztoky-zalov@ volny.cz
IČO :   71 00 15 90
Ředitelka:   Hana Novotná
Zřizovatel:  Město Roztoky
Typ MŠ:  celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:         114 dětí ve věku od 3 let
Provozní doba:  6.30 – 16.30

Režimové požadavky

Nástup dětí: Denně od 6.30 hod. – do 8.15 hod.
 Možno i později, podle potřeb rodičů (pozdní příchod prosíme nahlásit). 
Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a předat ho osobně učitelce. Při 
vstupu dítěte do zařízení je uplatňován individuelně přizpůsobený adaptační 
režim.

Spontánní hry: Od příchodu dětí po pobyt venku i po odpoledním odpočinku prolínají 
spontánní hry s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se 
zřetelem na věk dětí a jejich potřeby.

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené učitelkou ):
Vycházejí z třídních vzdělávacích programů, probíhají v průběhu dne
individuálně, skupinově či kolektivně.

Pohybové aktivity: Denní zařazování dostatečného množství pohybových aktivit ve třídě i venku, 
pohybové hry, pohybové chvilky, didakticky cílené pohybové činnosti podle 
TVP PV – aerobik, jóga, balanční míče.
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Pobyt venku: Podle počasí a roční doby dopoledne i odpoledne. Pobyt venku se 
neuskutečňuje při mrazu pod -10st., při silném větru a inverzním počasí.
Údržba školních zahrad – tráva je sekaná dle potřeby, stromy odborně 
prořezávány, pískoviště je opatřeno krytem, kterým se denně pískoviště 
chrání. Písek a trávníky jsou podle potřeby zavlažovány.

Odpočinek a spánek:Vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají všechny děti.
                                    Děti s nižší potřebou spánku vstávají dle potřeby a učitelky jim nabízejí 

náhradní činnosti tak, aby nerušily spící kamarády. 
Stravování: Mateřská škola má vlastní kuchyni, na odloučené pracoviště se dovážejí 
                                       obědy, přesnídávky a svačiny jsou připravovány na místě. 

Dopolední přesnídávka je pro děti 1. a 3. třídy připravena v 8, 45 a pro děti 
2. , 4. a 5. třídy v 9, 00, odpolední svačina v 14.45 (1. a 3. třída)
a v 15. 00 (2. ,4 a 5.  třída). Děti si prostřou, z tácku uprostřed stolu si vezmou 
pečivo, ovoce, zeleninu či jogurt. Mohou si vybrat z nabídky nápojů – mléko 
(příp. kakao, koktejl, bílá káva), čaj (příp. džus, ovocná šťáva). 
Oběd je podáván v 11.45 (1.a 3. třída) a ve12.00 ( 2. a  4. a 5. třída).  Děti si 
prostírají, polévku nalévá paní kuchařka. Hlavní jídlo připravuje na talíř paní 
kuchařka, servíruje dítě samo – mladším dětem zpočátku pomáhá paní učitelka
či paní uklízečka. Dítě může žádat o množství jídla. Děti postupně používají 
příbory. Po obědě odnášejí použité nádobí na určené místo.

Pitný režim: V pitném režimu se děti samy obsluhují v průběhu celého dne. Mohou pít
 kdykoli dle své potřeby i při pobytu na zahradě. (samoobslužné nádoby, 

                                       pítko)                                     
Otužování  :  Dostatečný pohyb venku, pravidelné větrání tříd, přiměřené oblečení, 

přiměřená teplota ve třídách..

Způsob nakládání s     prádlem  :  Výměnu prádla provádí školník a uklízečky (ručníky 1x týdně, 
lůžkoviny 1x za 2 týdny). Pravidelně 1x týdně odváží školnice prádlo do 
prádelny. Prádlo je uloženo v policích k tomu určených.

Hana Novotná
  ředitelka školy
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