
Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace 

739 91 Písečná 42, IČO: 70640289 

 

Provozní řád mateřské školy 
 

I. Údaje o zařízení 

Vedoucí učitelka:   

 Bc. Monika Ježowiczová 

Typ zařízení:    

 Mateřská škola s celodenní péčí, součást ZŠ Písečná 

Stanovená kapacita:    

 49 dětí 

Provozní doba:    

 6:30 – 16:00 hod. 
 

II. Režimové požadavky 

Nástup dětí:  

 běžně 6:30 – 8:00 hod., po dohodě s rodiči je nástup možný kdykoliv.  

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 

4 souvislé hodiny denně od 8:00 do 12:00 hodin. 

Spontánní hra:  

 dle zájmu dětí (při scházení dětí, při nepříznivém počasí v době pobytu venku, před odchodem 

dětí z MŠ, při pobytu venku). 

Řízené činnosti:  

 po ranní svačině nejdéle 20 min. 

Pohybové aktivity:  

 probíhají v prostoru heren, jejichž frekvence se řídí aktuálními požadavky dětí. Probíhají 

formou pohybových a tanečních her, řízená činnost se koná v tělocvičně ZŠ, pohybové hry 

při pobytu venku a ve volných chvílích během celého dne. 

Pobyt venku:  

 za příznivého počasí zpravidla v délce 2 hodin po řízených činnostech.  

 Délku pobytu venku přizpůsobujeme aktuálním povětrnostním podmínkám. K pohybové 

aktivitě při pobytu venku používáme zahradu, kde je umístěno pískoviště a průlezky. 

Prostranství se využívá dopoledne i odpoledne. Pobyt venku trávíme rovněž vycházkami 

do okolí mateřské školy. 

Odpočinek, spánek:  

 po obědě zpravidla v délce 2 hodin.  

 Odpočinek po obědě probíhá dle potřeby jednotlivých dětí na molitanových lehátkách, která 

jsou uskladněna v regálech označených jménem dítěte. 

 

 Režimové požadavky spojené s organizací dne v MŠ je možné měnit dle zájmu dětí tak, 

aby byl vytvořen prostor pro naplňování cílů a zásad vyplývajících ze ŠVP „Jsme součástí světa“ 

za předpokladu, že budou dodrženy hygienické předpisy. 



Stravování:  

 školní kuchyň patří Základní škole, kde se připravuje strava i pro děti mateřské školy. 

 Podávání svačin trvá od 8:45 hod. do 9:00 hod. dopolední, od 14:30 do 15:00 odpolední 

samoobslužným způsobem u starších dětí. Oběd se vydává od 11:15 hod. 

 Časový odstup jednotlivých jídel je 2,5 hod.  

Pitný režim:  

 obstarávají kuchařky Mateřské školy.  

 Vaří ovocný a bylinkový čaj, podávají džusy. Nápoje jsou neustále doplňovány.  

 Odpoledne školnice nádobí desinfikuje. 

Otužování:   

 vzduchem - při pohybových aktivitách řízené činnosti a pobytu venku. 

Ozdravná opatření:  

 pravidelné větrání, ranní filtr, přiměřené oblékání. 
 

III. Nakládání s prádlem 

Výměna prádla:  

 ručníky – 1x za týden, 

 lůžkoviny – 1x za 21 dní, 

 pyžama – 1x za 2 týdny. 

Způsob praní prádla:  

 prádlo pere paní školnice, pyžama rodiče. 

Způsob manipulace s prádlem:    

 čisté - uloženo ve skříni v denní místnosti, 

 špinavé – v prádelních koších v prádelně. 
 

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

  Teplota vzduchu je kontrolována teploměry umístěnými ve všech místnostech. Podle potřeby 

se teplota upravuje (přitápění, větrání). 

Režim větrání:  

 pravidelně ráno před příchodem dětí, 

 během dne podle teploty, počasí a individuálních potřeb dětí. 

IV. Režim úklidu 

 O údržbu zeleně na zahradě a školním hřišti se starají zaměstnanci OÚ Písečná.            

Denní úklid:  

 zajišťují v průběhu celého dne školnice ZŠ a MŠ. 

Průběžná péče:  

 pružné odstraňování zjištěných závad. 

Učitelka MŠ:  

 vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře. 

                                     

 

 

       Zpracovala: Bc. Monika Ježowiczová, ved. uč.     


