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Provozní řád mateřské školy 

Příloha k dokumentu Waldorfské školy Příbram 

1. Údaje o mateřské škole 

Adresa: Náměstí Dr. J. Theurera 261, 26101 Příbram II 

Telefon: 318 695 339 

IČO Waldorfské školy Příbram: 42731259 

Ředitel školy: Mgr. Robert Žák  

Vedoucí učitelka: Anna Marie Steinbach 

Typ zařízení: s celodenní péčí  

Kapacita školy: 36 dětí 

Provoz mateřské školy: denně od 6.30 do 16.30 hodin. 

 

2. Personální obsazení mateřské školy: 

třída Sedmikráska:  Anna Marie Steinbach, Marcela Petráňová 

třída Mateřídouška:   Ivana Petrušková  

Provozní zaměstnanci:  Jana Kocnová,  

 

3. Organizace provozu školy 

Od 6.30 do 7.30 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Sedmikráska.    

Provoz třídy Matřídouška je od 8.00 do 14.15 hodin. 

Po převlečení v šatně v přízemí školy jsou děti přiváděny zákonnými 

zástupci či osobami pověřenými do jednotlivých tříd a předány osobně 

učitelkám. 



Příchod dětí je určen do 8.15 hodin. Po domluvě s třídními učitelkami je 

možný příchod a odchod dítěte i v jinou dobu. 

Omlouvání dětí nejpozději ráno do 8.15 hodin. 

Odhlášení obědů se řeší s vedoucí kuchyně telefonickou domluvou nebo 

elektronicky. 

Vyzvedávání dětí po obědě je stanoveno na dobu od 12.30 do 13.00 hodin. 

Odpolední vyzvedávání dětí je určeno na dobu od 14.30 do 16.30 hodin. 

Odpoledne se děti rozcházejí ve třídě Sedmikráska nebo na školní 

zahradě.  

Pokud bude dítě vyzvedávat jiná pověřená osoba, je nutné tuto 

skutečnost oznámit třídní učitelce a předat jí písemné pověření, pokud tak 

není učiněno v evidenčním listu dítěte. 

V případě změn budou rodiče informováni vyvěšením na viditelném místě.  

 

4. Režimové požadavky  

Adaptace dětí: 

Rodičům dětí je po domluvě umožněn vstup do třídy. 

Dětem je podle potřeby uzpůsoben individuální adaptační režim. 

V mateřské škole je dbáno na potřebu soukromí dětí, třídy jsou vybaveny 

herními, klidovými koutky. Děti si dle potřeby samy vytvářejí potřebné 

soukromí. 

Režim dne a uspořádání činností: 

Režim dne a jeho členění do aktivit je přizpůsoben potřebám dětí 

předškolního věku, jsou respektovány vývojové a individuální potřeby 

dětí. 

Spojování dětí jednotlivých tříd je omezeno na nezbytně nutnou dobu. 

Děti mají dostatek volné hry. 

 



 

Pohybové aktivity a pobyt venku: 

Je dbáno, aby byl dětem zajištěn dostatek přirozeného pohybu. 

Pobyt venku je dle počasí 2 hodiny denně, v teplých měsících se více 

aktivit přesouvá do přírody. K pobytu venku je využívá prostor 

svatohorského sadu a zahrada mateřské školy. 

Odpočinek, spánek: 

Dětem je zajištěno dostatek odpočinku a spánku, vychází z vývojových a 

individuálních potřeb jednotlivých dětí. Děti odpočívají cca 2 hodiny. 

Činnosti, které probíhají během dne, týdne a roku jsou ve vyváženém 

poměru s klidovými činnostmi, vše probíhá v rytmu nádechu a výdechu. 

Stravování: 

Strava je přivážena ze školní jídelny Waldorfské školy Příbram. 

Svačiny jsou podávány v době mezi 9.00 hodinou a 9.30. a odpoledne po 

spaní v době mezi 14.15 – 14.45 hodin. 

Oběd je podáván v době od 11.30 do 12.30 hodin v jednotlivých třídách. 

Pitný režim: 

Děti mají během celého dne dostatečnou nabídku nápojů. Děti se mohou 

samy obsloužit nebo jim pomáhá paní učitelka. 

K pití mají děti k dispozici ve třídách vodu nebo čaj. 

Děti jsou vedeny k samostatnosti a k pomoci druhým. 

Větrání: 

Prostory školy jsou pravidelně a dostatečně větrány. Teplota ve třídách a 

v ložnicích je regulována podle potřeby tak, aby zde byla přiměřená 

teplota. 

5. Úplata za předškolní vzdělávání 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro další školní rok je stanovena vždy 

v měsíci červnu.  



Děti, které mají stanovené povinné předškolní vzdělávání, úplatu nehradí.  

V měsících červenec a srpen se úplata za předškolní vzdělávání nehradí. 

Rodiče hradí úplatu na účet školy pololetně, nebo po domluvě i jiným 

způsobem (platba hotově, měsíční platby,...) 

 

6. Další pokyny k provozu: 

Zajištění bezpečnosti a zabezpečení budovy: 

- budova se odemyká a je odkódována prvním přicházejícím pracovníkem 

před začátkem provozní doby MŠ, zamyká a kóduje poslední odcházející 

pracovník po skončení provozní doby MŠ 

- před odchodem z budovy je zkontrolováno – zavření všech oken, zajištění 

bezpečnostních protipožárních dveří a uzamčení zadního vstupu do 

budovy (kontrola celého prostoru- zda neteče voda) 

- před odchodem z pracoviště se vypínají všechny elektrické spotřebiče 

- kancelář je uzamčena 

- vstup na zahradu je přes budovu školy 

- rodiče a ostatní návštěvy se ohlašují zazvoněním a je jim otevřeno po 

hlasovém prokázání „bzučákem“, který je umístěn ve třídách 

- v době příchodu a odchodu dětí je prostor vstupu monitorován 

dohledem provozního pracovníka 

- úklid budovy je konkretizován v sanitačním řádu školy 

- v celé budově je zákaz kouření 

- odpad je tříděn a pravidelně odnášen do příslušných kontejnerů 

 

  Další ustanovení:                                               

- seznam důležitých telefonních čísel je na viditelném místě na nástěnce u 

vstupu do budovy  

- evidence úrazů je zapisována do knihy úrazů 

- lékárny první pomoci jsou v umyvárnách jednotlivých tříd 

 

 

 



Tento provozní řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017 

Vypracovala: Anna Marie Steinbach, vedoucí učitelka MŠ 

V Příbrami dne:  10. 5. 2017 

Projednáno na pedagogické radě dne: 15. 5. 2017 

 

Ředitel školy: Mgr. Robert Žák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaměstnanci byly seznámeni s tímto dokumentem: 

Anna Steinbach 

Ivana Petrušková   

Marcela Petráňová 

Jana Kocnová 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


