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Organizační řád Mateřské školy Pohádka v Praze 12, 

Imrychova 937/15, Praha 4- Kamýk 
 

PROGRAM DNE 

 

6,30 – 08,30   -   příchod dětí, volná hra 

                       - činnosti zaměřené na rozvoj celé osobnosti dítěte         

                             v oblasti poznávací, estetické, citové, vztahové, jazykové  

                           a komunikativní 

08,30 – 09,15 -  úklid hraček, pohybové cvičení, logopedické cvičení 

09,15 – 09,30 -  dopolední svačina 

09,30 – 10,15 -  činnosti zaměřené na rozvoj celé osobnosti dítěte         

                            v oblasti poznávací, estetické, citové, vztahové, jazykové  

                          a komunikativní 

10,15 – 11,30 -  pobyt venku 

 

11,30 – 12,15  - oběd 

 

12,15   -  hygiena, ukládání ke spánku, poslech četby, relaxace 

 

14,15   -  postupné vstávání 

 

15,00   -  svačina, hygiena 

 

15,15   -  volná hra, zájmová činnost, rozcházení 

 

Dny v tělocvičně: 
Třídní učitelky plánují činnosti dětí tak, aby využily k činnostem možnosti, které 

poskytuje tělocvična. Využít tělocvičnu mohou třídy  i v ostatní dny, záleží na 

vzájemné domluvě. 

 

Dodržování společných pravidel 
- umožňovat dětem pokračování v rozestavěných stavbách a rozehraných 

hrách 

- třídy jsou „dílny“ i „pokoje“ 

- ve třídách je dostatečný prostor a čas pro tvorbu dětí 

- děti po ukončení činnosti po sobě uklízí použité pomůcky, odpadky (papír 

je odnášen do kontejneru sběrných surovin) 

- všichni se snažíme odpad třídit na papír, plasty, sklo 



- své výtvory mají všechny děti možnost vystavit, odnést domů, darovat 

nemocným kamarádům či seniorům v Geriatrickém centru 

- každá věc má své místo (hry, hračky, výtvarný materiál, papírové 

kapesníky, apod. 

- pátek – úklidový den 

- děti oznamují, když jdou na toaletu, po použití toalety se myjí, starší děti 

splachují 

- po obědě si čistí zuby 

 

Co dát dětem do mateřské školy 

▪ podepsaný kartáček na zuby, dětskou zubní    

pastu, 4 x toaletní papír 

▪ hygienické papírové kapesníky, role kuch.ubrousků, ubrousky 

▪ přezůvky (ne pantofle) 

▪ oblečení do třídy (pohodlné, volnější, jednoduché ponožky) 

 zástěrku nebo nebo košili na výtvarné činnosti 

▪ náhradní prádlo (spodní kalhotky, ponožky, tričko) 

▪ oblečení na pobyt venku (tepláková souprava – dle počasí) 

▪ pláštěnku, gumovky (ne deštník) 

▪ igelitovou tašku nebo raději batůžek na oblečení s sebou domů 

▪ kapsář na ramínko k uložení oblečení 

▪ dětský porcelánový hrneček 

.    polštářek k odpočinku 

▪ nenosit  šperky, hračky jen po dohodě s učitelkou 

 

V organizaci průběhu dne je neměnná pouze doba jídla, ostatní činnosti je 

možné aktuálně upravit. Děti si samy připravují stůl ke svačině tím, že si 

prostřou prostírky. Starší děti se obsluhují při stolování, berou si nádobí, 

určují si porci jídla, při odpoledních svačinách vybírají ze 2 druhů nápojů, 

uklízejí po sobě nádobí. Dodržují společenské a hygienické návyky u stolu, 

mají dostatečně dlouhou dobu k jídlu. K jídlu je nenutíme, ale snažíme se, 

aby ochutnaly, co neznají a postupně rozšířily stravu o to, co neznají 

z domova. Umožňujeme dětem podílet se na přípravě vlastních jídel (např. 

perníčky, vánoční cukroví apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Personální obsazení 

 

Ředitelka:   Monika Lienertová 

Třídní učitelky:  Jana Rendlová 

    Mgr. Eva Marková 

    Dagmar Hillová  

    Lenka Poštová 

    Pavlína Michálková 

    Kateřina Sladká  

    Lucie Lechnýřová 

Asistentky pdg.  Šárka Kolářová 

    Markéta Šaldová 

    Eva Kobylková 

    Lenka Kvašová 

    Hana Dobiášová 

Úklid:    Vráťa Borníková      

    Petra Hejlová 

Vedoucí ŠJ:  Šárka Kolářová 

Školní jídelna:  Eva Húdeková 

    Martina Ganzwohlová 

Hospodářka:  Michala Kuchařová 

Školník:    Patrik Lienert 

 

Telefonní spojení s MŠ: 

 

Hospodářka, třídy (záznamník):    2 4176 4096 

Ředitelka:        2 4177 2324 

e – mail: mspohadka@mspohadka.cz 

internet: www.mspohadka.cz 

Provoz MŠ: 6.30 hod. – 17.00 hod. 
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