
MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o.  
Pražská 27, Dobříš  263 01 
IČO: 03032582 

              PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Č.j. : 3/2021 

Vypracovala: Lenka Housková, jednatelka a ředitelka školy       podpis: 

Schválila: Lenka Housková, jednatelka a ředitelka školy       podpis: 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 

 

 

I. Údaje o zařízení 

Adresa: Pražská 27, Dobříš 263 01, okres Příbram 

Telefon: 722 357 608  

IČO: 03032582 

Provozovatel: MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o. 

Jednatelka: Lenka Housková  

 

Typ: celodenní 

Stanovená kapacita: 25 dětí  

Provozní doba: od 7:00 – 17:00 

Využití zařízení pro jiné aktivity: ŠVP PV na škole je doplněn celoškolními doplňkovými 
aktivitami. Tyto programy nenarušují nijak vzdělávací proces ve škole, ale smysluplně a 
účelně jej doplňují.  
 
DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY 
 
1. Angličtina 
2. Projekty 
3. Dentální hygiena 
4. Canisterapie s pejsky 
5. Tematicky zaměřené akce 
6. Logopedické chvilky 
 
                             Tyto aktivity probíhají převážně v dopoledních hodinách.                                                                       
 
 
7.  Výtvarné chvilky 
8.  Hudebně-dramatické chvilky 
9.  Přírodopisné chvilky 
 
                            Tyto aktivity probíhají převážně v odpoledních hodinách.  
                       (především – podzim a zima, jaro a léto – pobyt na školní zahradě)     



 
 
     Programy navazující na integrované bloky :         Besídky dětí 
                                                                                           Divadla  
                                                                                           Výlety 
                                                                                           Mikulášské a Vánoční nadílky 
 
 
     Programy tematicky zaměřené:             Den otevřených dveří 
                                                                                     Karneval a masopustní odpoledne 
                                                                                     Den dětí 
                                                                                     Vánoční tvoření  
                                                                                     Velikonoční tvoření 
                                                                                     Zařazení výchovně vzdělávacích programů 
                                                                                     /Divadla a kina, návštěva knihovny, akce se                        
                                                                                       zvířaty a ptáky atp./ 
 

II. Režimové požadavky 

Nástup dětí: 7:00 – 8:30 hod. 

Spontánní hra: vhodně volena během celého dne 

Činnosti dětí, řízené pedagogem: od 7:00 – 17:00 hod. 

 

Pohybové aktivity 

Zařazovány průběžně po celý den, 5x týdně ranní cvičení, denně vycházka nebo pohyb na 

zahradě. V jarních měsících se cvičení s dětmi provádí  i na zahradě školky. 

 

Sledování televize 

Sledování televize (DVD) je max. 3x týdně. Slouží pouze jako pomůcka při výchovně-vzdělávacích 

činnostech. Délka trvání v jednom sledu je max. 30 min. 

 

Pohyb venku 

Využívána zahrada školky, která je vybavena k pohybovým aktivitám dětí. Houpačky a prostor pro 

jízdu na odrážedlech. Zahrada je oplocena; využívána od 9:45 do 11:45 hod. Údržbu prostoru 

provádí jednatelka. Pískoviště je zakryto folií v době nepřítomnosti dětí. 

 

Odpočinek, spánek 

Děti odpočívají na rozložených matracích v ložnici od 12:30 do 14:00 hod. Lůžkoviny jsou uloženy 

ve větratelné policové skříni. 

 

 

 



 

Stravování 

Podávání svačiny od 8:45– 9:00, oběd od 11:45 – 12:15, svačina od 14:30 –15:00. 

Systém podávání svačin – samoobslužný. 

Příprava stravy: svačinky – vlastní, oběd – dovoz (Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, 

263 01 Dobříš).  

Oběd je dovážen v 11:40 ve speciálních termoboxech. 

 

Pitný režim 

V okénku je neperlivá voda nebo čaj. Děti pijí z vlastních hrnečků. Starší děti si nalévají sami a 

mladším dětem nalévá učitelka. 

 

Otužování 

Zařazeno utužování vzduchem, přímé větrání při ranním cvičení. Denní pohyb venku. 

 

III. Způsob nakládání s prádlem 

Výměna prádla: pyžama odnášejí děti domů jedenkrát týdně. 

Způsob praní prádla: Lůžkoviny se převlékají 1x za 3 týdny a perou je rodiče. 

Způsob manipulace s prádlem: Prádlo je skladováno ve skříních, špinavé se ihned odnáší. 

 

 

Přílohy:   1. Potvrzení o seznámení se s vnitřní směrnicí 

 
 
Pedagogická rada projednala a schválila dne: 30.8.2021 
 

 
Datum účinnosti: 1.9. 2021  
   
V Dobříši 30.8. 2021  

 

 

 

_________________________________  

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o. 
Lenka Housková, jednatelka 
 
 
 
 


