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1/ Údaje o zařízení
Vedení:
Ředitelka MŠ:
Milena Bardová
Zástupkyně ředitelky:
Renáta Martináková

Vedoucí ŠJ:
Jaroslava Císařová

Kontakty: Provozovatel:
Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780
Adresa: Tréglova 3/780
152 00 Praha 5 – Barrandov
Telefon: 251 81 61, 702 510 157
Telefon vedoucí ŠJ: 251 510 157
E-mail: info@ms-treglova.cz
Www: www.ms-treglova.cz
Spojení: tram. 5, 12, 14, 20 – zastávka Poliklinika Barrandov, bus 120
Poliklinika Barrandov
Fakturační údaje:
IČO: 70 107 564
IZO: 600 037 975
Číslo účtu: 0131580359/0800

Základní informace:
Provoz: celodenní 6,45 – 17.00 hodin
Čtyřtřídní MŠ, kapacita 96 dětí.
Složení dětí ve třídách: I. třída: heterogenní (smíšené) od 3 – 7 let: 28 dětí
II. třída: heterogenní (smíšené) od 3 – 7 let: 28 dětí
III. třída: děti od 2 - 4 let: 25 dětí
Doplňková činnost: dětský koutek „Anita“ – IV.třída: (školička pro nejmenší)
Školné: 1 300,- Kč/ měsíčně, předškoláci zdarma
Stravné: celodenní 40,- Kč (děti s odkladem ŠD 42,- Kč)

Typ MŠ: Mateřská škola s celodenní péčí
Provozní doba: od 6.45 hodin – 17.00 hodin
Využití zařízení pro jiné aktivity: pouze pro účely předškolní výchovy

2/ Režimové požadavky
Nástup dětí do MŠ: od 6.45 hodin, možno dle domluvy s učitelkami přivádět děti podle
potřeb rodičů
Spontánní hra: během celého dne
a/ dopoledne: od 6.45 hodin – dle další činnosti s dětmi
b/ odpoledne: od 15.00 hodin – do rozchodu dětí
Činnosti dětí řízené pedagogem: podle druhu činnosti:
a/ od 7.00 hod. do 9.30 hod – mezi hrou a dopolední svačinou – individuálně
/výtvarné činnosti, pracovní činnosti../
b/ od 9.00 hod. do 9.45 hod. – skupinové vyprávění, hudební a jazykové čin.
Sledování televize: minimálně, téměř vůbec
Práce na PC: pouze s výukovými programy, které nakoupila MŠ, učitelka reguluje zájem
Pohybové aktivity:
- každodenní rozcvička
- při denním pobytu venku
- 1x týdně Tv v tělocvičně ZŠ a MŠ Barrandov – Chaplinovo náměstí
- plavecký výcvik – II. pololetí
- pěší výlety do okolí
- během dne: pohybové činnosti zařazeny uprostřed činností
- dopravní hřiště ZŠ Barrandov – Chaplinovo náměstí

Podmínky vybavení MŠ:
MŠ Tréglova 780 vznikla /byla založena/ v roce 1996, a to pod názvem: MŠ Wassermannova.
V červenci r. 2000 se musela celá přestěhovat do budovy jeslí Tréglova, kde nyní sídlí.
Původně byla dvoutřídní s kapacitou 48 dětí, sdílela společně budovu s dvoutřídními jeslemi.
31. 6. 2008 MČ Praha 5 zrušila jesle a MŠ rozšířila na čtyřtřídní s kapacitou 96 míst.
Nyní využíváme 3 třídy za účelem předškolní výchovy s celodenním provozem /zřizuje MČ
Praha 5, financuje MHMP/ a jednu třídu pronajímáme za účelem soukromé výchovy dětí,
které docházejí do MŠ nepravidelně./ Dětský koutek Anita/.
MŠ je vybavena tak, že vše vyhovuje hygienickým i právním normám. Do tříd se průběžně
dokupují hračky a didaktické pomůcky.
Pobyt venku: probíhá a/ dopoledne
- do okolí MŠ /vycházky, Prokopské údolí, hřiště/
- v prostorách vybavené zahrady MŠ / 4 pískoviště, průlezky, …/
- od 9.00 do 11.00 / III. tř./, 9.30 do 11.30 hodin / I. + II. tř./.
- využití: relaxace, otužování, hry, IP, sportování
- v horkém letním období vytváříme dětem stín: terasa – Markýza,
Odcházíme před 11.00 hod. do tříd
b/ odpoledne
- stejné využití
- od 15.00 do 17.00 hodin – do rozchodu dětí
- učitelky mají za úkol na konci dne vše uklidit, zkontrolovat, uzamknout
Odpočinek, spánek: lehátka se rozkládají a uklízejí každý den, větrání lůžkovin zajištěno.
- děti 2 - 4 leté od 12.15 hodin do 14.15 hodin /odpočívají všichni/
- děti 3 – 7 leté od 12.45 hodin do 14.15 hodin /zpočátku odpočívají všichni,
postupně se starší a nespavé děti zvedají z lehátek dříve/. Samostatně si
hrají u stolečků, nebo dodělávají započatou práci.
Pitný režim:
-

vaření čaje, podávání pitné vody, doplňování zásob denně
po celý den je dětem nabízeno pití, děti je mají na očích
na zahradě mají děti vybudované pítko, ze kterého samostatně pijí
mladším dětem pití učitelky nalévají do kelímku, pomohou jim
způsob obsluhy ve třídě: děti samy, nalévá učitelka, nalévá školnice,
pravidla použitých skleniček určena na začátku roku

Stravování:
-

-

Otužování:

vlastní varna
podávání svačin: dopoledne: I. a II. třída: od 8.30 hod. – 9.00 hod
III. třída: od 8.15 hod. – 8. 45 hod
odpoledne: I. a II. třída: od 14.30 hod – 15.00 hod
III. třída: od 14.15 hod – 14.45 hod
Rodičům je nabídnuta možnost odhlášení svačiny dopolední i odpolední.
Při mimořádném odchodu dítěte po obědě domů, schváleno rodiči –
možnost odnést balenou odpolední svačinku domů.
Systém podávání svačin: I. a II. třída – samoobslužný, pomoc kamarádů
III. třída – pomoc dospělých
oběd: při náhlém onemocnění dítěte, první den možno dojít pro placený
oběd do MŠ: viz pokyny z I. schůzky s rodiči /září/.
Podávání oběda: I. a II. třída: 11.45 – 12.15 hodin
III. třída: 11.15 – 11.40 hodin

- denně vzduchem, větrání, pobyt venku, v létě sprchování dětí
- saunování dětí – 1x týdně – IP – na přání dětí a rodičů, potom požadujeme
lékařské vyjádření na každé dítě, nově vybudovaná infrasauna v MŠ
- plavání II. pololetí
- cvičení ve třídách rozcvičky, I. a II. třída Tv v tělocvičně ZŠ, III. třída
v MŠ
- výlety do okolí MŠ /Prokopské údolí, Chuchle…/

3/ Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla: - ložní – 1x za 3 týdny
- ručníky – 1x za týden
- pyžama – 1x za týden
Praní prádla: špinavé prádlo ukládáme do samostatné místnosti, odveze je firma,
čisté prádlo přiveze, školnice ihned roztřídí do skříněk
Způsob manipulace s prádlem: čisté prádlo – vlastní sklady
špinavé prádlo – vlastní sklady

4/ Způsob nakládání s plenami: (třída 2 – 4 letých dětí)
Dítě je přebalováno na přebalovacím pultu, pleny jsou uloženy v označených
příhrádkách pultu. Použitá plena je vhozena do odpadkového koše (nášlapný).
Koš je vynášen 3x denně do popelnice.

5/ Způsob nakládání s dudlíkem: (třída 2 – 4 letých dětí)
Každé dítě, které používá dudlík, má svoji označenou umělohmotnou krabičku.

4/ Péče o venkovní areál – zahrada
O sekání trávy a keřů zahrady se stará zahradník – zaměstnán na DOPP
O běžnou údržbu – plení trávy, zalévání ..se stará školnice MŠ
Průlezky chodí kontrolovat pravidelně 1x za rok revize
Celý venkovní areál též kontrolují 1x za rok zaměstnanci technického oddělení OŠKS
MČ Praha 5
Výměna písku v pískovišti probíhá 1x za tři roky pod vedením firmy, která písek vybere do
hloubky 50 cm, použitý písek odveze a přiveze nový říční písek s atestem!
V zimním období se stará o úklid sněhu zaměstnanec, který je zaměstnán na DOPP.

V Praze dne: 1. 9. 2020

………………………………………..
Ředitelka MŠ: Milena Bardová

