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Umístění a vybavení školy
Mateřská škola je umístěna v klidné části mimo hlavní ulici, na 
rozhraní panelové zástavby a vilek nedaleko od stanice metra 
Skalka. Od roku 1998 je mateřská škola samostatným právním 
subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a v roce 
2005 byla přejmenována z Křenické na Přetluckou.
V posledních letech, prošla škola celkovou rekonstrukcí. Dnes 
je ve velmi dobrém technickém stavu.
Interiér prostorných tříd je vybaven dostatečným množstvím 
didaktických pomůcek a hraček. Ve čtyřech třídách je 
interaktivní tabule. Na zahradě jsou vybudována 2 pískoviště s 
pryžovým povrchem a hygienickými ochrannými kryty , 
interaktivní zastřešené terasy, zahradní skluzavka, šplhací věž, 
trampolína, interaktivní hřiště, , všechny dopadové plochy 
s polyuretanovým povrchem, zahradní pítko a mlhoviště.

Provoz školy
Provoz v mateřské škole je současně zajišťován ve čtyřech 
třídách v rámci standardního denního provozu od 6:30 do 
17:00 hodin. Třídy jsou heterogenní.

Personální zabezpečení
Na škole pracuje celkem 20zaměstnanců, z toho 8 
kvalifikovaných pedagogů, 1 asistent pedagoga, 2 školní 
asistenti, hospodářka a 3 kuchařky, školnice a 2 uklízečky.

Stravování
Dopolední svačina, oběd, odpolední svačina jsou připravovány 
ve školní kuchyni v souladu s nároky na zdravou výživu. 
Základem pestrého jídelníčku je dostatek ovoce, zeleniny, 
luštěnin a mléčných výrobků.

- dětský karneval
- tvořivé dílničky společně s rodiči
- čarodějnický rej
- rozloučení s předškoláky
- noční spaní pro předškoláky
- divadelní představení v MŠ i mimo ni
- zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem
- celodenní a polodenní výlety

Spolupráce
- s pedagogicko-psychologickou poradnou (vyšetření

dětí, testy školní zralosti, depistáž, odklady školní
docházky)

- se speciálním pedagogickým centrem
- se základní školou (před zápisem návštěva v 1. třídách

ZŠ)
- s rodiči (společné akce, divadla, táborák, tvořivá

odpoledne, rozloučení s předškoláky atd.)

Denní program dětí
06:30 - 08:30 hry, spontánní aktivity, individuální

práce s jednotlivými dětmi, nejstarší
děti grafomotorika
předškoláci – doporučený příchod do 8:00

08:30 - 09:15 komunikativní kruh, pohybové
činnosti, svačina

09:15 - 10:15 výchovně vzdělávací činnosti řízené
pedagogem

10:15 - 12:00 pobyt venku, spontánní aktivity
na školní zahradě, vycházky do okolí

12:00 - 14:30 oběd, odpolední odpočinek s pohádkou
nebo relaxační hudbou. Nejstarší děti -
zájmové činnosti, kroužky, klidové hry,
grafomotorika, kreslení (zkrácený
odpočinek do 13:30)

14:30 - 17:00 pohybové aktivity, svačina, volné hry
ve třídách, na zahradě, kroužky,
odchody dětí domů

Úplata za předškolní vzdělávání    2022/2023
Polodenní a celodenní docházka pro děti 3-5 leté   1620 Kč

   pro děti 5-6 leté                0 Kč

Stravné
celodenní                             54 Kč
polodenní     43 Kč

Příspěvek sdružení rodičů (roční)        500 -1000 Kč

Kvalita hodnotné stravy je sledována v rámci spotřebního koše. 
Pitný režim je sledován a zajištěn v průběhu celého dne. Na třídách 
jsou instalována pítka.

Školní vzdělávací program
 Hlavním cílem našeho školního programu je vytvořit dětem 

pohodové podmínky, které napomáhají růstu, vývoji a učení. 
Naším cílem je spokojené dítě.

 Postupná adaptace při vstupu do mateřské školy společně 
s rodiči.

 Učíme žít děti s ostatními vrstevníky, umět spolu komunikovat, 
navazovat kontakty, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro 
hru i učení.

 Přijímat dítě takové jaké je, umožnit mu, aby se cítilo v bezpečí a
aby mělo možnost rozvoje po všech stránkách.

 Rozvoj zdravého sebevědomí, které upevňujeme především 
rozvíjením samostatnosti dětí. Naše pravidlo - "mamko, taťko, to
zvládnu sám" (oblékání, hygiena, stolování, činnosti).

 Pozornost je také věnována smyslovému vnímání na základě 
vlastních prožitků, co si dítě vyzkouší, to si lépe zapamatuje a 
déle uchovává.

 Je zařazován komunikativní ranní kruh, kde se dítě učí 
vyjadřovat svůj názor a naslouchat druhému (prevence 
rizikového chování jednotlivců, prevence šikany).

 Učíme děti navazovat kontakty nejen s dětmi, kteří mluví 
stejnou řečí, ale i s těmi, kterým nerozumíme, a jejich vzhled je 
odlišný.

 Součástí vzdělávacího programu jsou aktivity zaměřené na 
pohyb, které podporují zdravý vývoj dítěte po stránce fyzické i 
psychické.

 Umožňovat aktivity vycházející z přírody a vše, co je s ní 
spojováno.

 Dodržení biologických potřeb nejmenších – celodenně zajištěný 
pitný režim, (ve třídě, na zahradě, při akcích), kvalitní 
stravování, pestrý a hodnotný jídelníček, zajištění 
individuálního času pro jídlo a spánek, dostatečně dlouhý pobyt 
venku.

 Naším záměrem je, aby dítě všechny poznatky, které se učí, 
prožívalo aktivně, radostně a bylo připraveno k úspěšnému 
zahájení školní docházky.

 V plném znění je školní vzdělávací programu na webových 
stránkách školy 

Aktivity školy
- keramický kroužek
- logopedie
- dramatický kroužek
- flétna
- angličtina
- cvičení v tělocvičně ZŠ
- bruslení
- mikulášská nadílka



                                                                                                                                         

Mateřská škola, Praha 10,
Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

Ředitelna 274 782 607, 777 152 660
Mateřská škola 274 782 593, 602 307 383
Vedoucí školní jídelny 274 782 863
Web www.mspretlucka.cz
E-mail         materskaskola@mspretlucka.cz

materskaskola@mspretlucka.cz

„S lehkostí motýlka společně rozplétáme
složitosti světa“

„ Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my
je za to mohli pochválit – a nedopusťme, aby je

udělalo špatně, a my je za to museli kárat.“

Prof. PhDr. Zdeněk Matějíček CSc.


