Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov,
Kořenského 10/760, příspěvková organizace
Adresa MŠ: nám. 14. října 2994/9a, Praha 5
IČO: 70 10 74 16
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ: nám. 14. října 2994/9a, Praha 5, od 11. 7. do 22. 7. 2022

Vážení rodiče a děti,
vítáme vás v naší mateřské škole v době letních prázdnin . Pro usnadnění orientace v novém prostředí
jsme pro vás připravili souhrn podstatných informací.
Paní učitelky na třídách jsou připraveny zodpovědět Vaše dotazy, či připomínky.
SEZNAM VĚCÍ, které bude Vaše dítě potřebovat v průběhu svého pobytu v MŠ:
1x oblečení do MŠ + bačkorky (Z důvodu bezpečnosti, prosím, nedávejte dětem obuv typu Crocs, nebo
pantofle). Doneste i dětem rezervní oblečení v případě polití, či jiné nehody.
1x oblečení na zahradu – prosím sledujte počasí.
1x pyžamo – pokud bude dítě odpočívat.
Každé dítě dostane přidělenou svoji značku, na kterou si bude ukládat v šatně své věci. (K dispozici pro
každého jsou 2x malý botník, 1x polička na oblečení na zahradu). Pro ukládání rezervního oblečení a věcí
z domova využijte zavěšený pytel na ramínku. Ukažte dětem jejich věci/oblečení a označte ho iniciálami,
značkou atp. pro případ ztráty.
Jak s hračkami? V naší školce jich máme dostatek pro všechny děti. Za hračky donesené z domova
nemůžeme ručit, skutečně není v našich silách ohlídat osobní hračky.

Denní plán
Pozn.: Choďte, prosím, včas.

6:45 – 7:15
7:15 – 8:20

Příchod dětí pouze do třídy Žabek.
Do svých tříd V 8:30 se uzamykají šatny!!!

9:00 – 9:30

Ranní komunikační kruh

9:30 – 9:45

Dopolední svačinka, příprava na odchod na zahradu MŠ

9:45 – 11:40

Dopolední program, aktivity v MŠ, při
příznivém počasí vždy pobyt venku.

11:45 – 12:30

Oběd, hygiena

12:30 – 13:00

Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě, příprava na polední klid (převléknutí do
pyžamka, pohádka)

13:00 – 14:30

Odpočinek na lehátku, starší děti a nespavci Pozn.: Respektujte, prosím, klidový režim svých
dětí a nevolejte v tuto dobu do MŠ.
po 45 min. klidné hry u stolečků.

14:30 – 15:00

Vstávání, oblékání, odpolední svačinka

15:00 – 16:20

Odcházení dětí domů, odpolední program. Při příznivém počasí na zahradě MŠ. (Rodiče
si budou chodit pro děti vjezdem, šatny zůstanou otevřené.) odchod ze zahrady.
Vyzvedávání dětí ze třídy Žabek, ostatní šatny uzamčeny.

16:30 – 17:00

