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          Provozní řád 

                     Mateřské školy 

 
Zpracován podle zákona č. 258/ 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhlášku 

410/2005 Sb., ve znění 343/2009., a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

1. Údaje o zařízení: 

Provozovatel: Obecní úřad Myslibořice 

Ředitelka:       Mgr. Libuše Davidová 

Typ školy:      monoblok, budova dvoupodlažní 

1.podlaží:       třída Sovička, soc. zařízení, šatna 

                       třída Želvička, soc. zařízení, šatna 

přízemí:          ložnice pro děti, WC 

2.podlaží:       školní kuchyně a jídelna 

 

 

Stanovená kapacita: 45 dětí 

 

Provozní doba: celodenní 

                          Třída Sovička:   6,30 hod. - 15,30 hod. 

                          Třída Želvička:  7,30 hod .- 15,00 hod. 

 

 

 

   2. Režimové požadavky:  

   

       Režim dne v Sovičce: 

        Uspořádání dne je volné, spontánní činnosti, skupinové, individuální začínají od 6,30 hod. 

        Svačinu máme od 8,30 hod.        

        Od 9,30 hod. probíhá pobyt venku. 

        Obědváme od 11,30 hod. 

        Odpočinek při pohádce máme od 12,15 hod. do 14,00 hod.         

        Vstávání je od 14,00 hod. 

        Odpolední svačinu máme od 14,15 hod. do 14,45 hod.  

        Následuje volná hra do 15,30 hod. 

 

        Všechny oblasti činností tvoří jeden celek, vzájemně se doplňují. 
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Režim dne v Želvičce: 

Uspořádání dne je volné, spontánní činnosti, skupinové, individuální, začínají od 7,30 hod. 

Svačinu máme od 8,30 hod. 

Od 9,30 hod. probíhá pobyt venku. 

Obědváme od 11,30 hod. 

Odpočinek při pohádce od 12,15 hod. do 14,00 hod. 

Svačina bude probíhat od 14,15 hod. do 14,45 hod. 

Následuje volná hra do 15,00 hod. v Želvičce, potom zbývající děti přejdou do Sovičky do 15,30 hod. 

 

 

Činnosti řízené pedagogem: během celého dne mají děti chvilky řízené pedagogem. 

 

Sledování televize: v MŠ děti televizi nesledují. Někdy děti sledují pohádky, příběhy, pracují 

s hudbou a tancem přes interaktivní tabuli.  

 

Pohybové aktivity: každý den jsou zařazovány do činností dětí (cvičení při hudbě, pohybové hry, 

tanečky, cvičení na overbalech, využíváme i tělocvičnu ZŠ a co nejvíc dbáme na pohyb venku, na 

zahradě. 

 

Pobyt venku: hry a činnosti na přírodní zahradě, vycházky do okolí a zámeckého parku. 

 

Odpočinek: mladší děti při pohádce (12,15 – 14,00 hod.), od 12,15 hod. předškoláci chvíli odpočívají 

při pohádce, potom se věnují předškolním činnostem. 

 

Stravování: ranní svačina od 8,30 hod.a od 9,00 hod. probíhá v jídelně, kde se starší děti samy 

obsluhují, vybírají svačinu i pití. 

Mladší děti mají svačinu připravenou, ale mají také možnost výběru. 

Oběd probíhá od 11,30 hod.a od 12,00 hod. v jídelně, kde polévku dětem nalévá p. kuchařka, pro 

druhé jídlo si jdou děti samy k výdejnímu okénku, použité nádobí vrací na určené místo v jídelně. 

Odpolední svačina probíhá od 14,15 – 14,45 hod ve třídách. 

 

Pitný režim: během celého dne mají děti možnost se napít vody, čaje, ovocných nápojů. Každé dítě 

má svůj hrneček přinesený z domova, který používá celý den. Na vycházky si děti  nosí baťůžky se 

svoji lahví na pití. 

 

Otužování: speciální otužování nemáme v našem režimu zavedeno. Děti se otužují vzduchem při 

vycházkách, vodou při umývání rukou a obličeje. 

 

Čištění zoubků: po obědě si děti čistí zoubky svým kartáčkem, používají své kelímky, pastu jim 

dávkuje učitelka ( 1x týdně p. školnice čistí kelímky). Po 2 měsících se mění kartáčky na zuby. 
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3. Způsob nakládání s prádlem: 

Výměna prádla: lůžkoviny a pyžama 1x za 21 dní, v případě potřeby ihned (rodiče perou  

                           lůžkoviny). 

 Ručníky si děti nosí z domova vždy na týden, po týdnu si je berou domů na  

 vyprání.  

          Způsob manipulace s prádlem: čisté prádlo se skladuje v čistých policových a pravidelně  

dezinfikovaných skříních. 

 

 

4. Úklid místností v MŠ se provádí: 

a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytků, krytů topných těles 

a klik, u koberce setřením na vlhko ( 1x za měsíc celkovým rozložením a vyčištěním), 

vynášení odpadků je prováděno denně. 

b) denně se provádí za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí 

umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů.  

c) nejméně 1x týdně se omývají omyvatelné části stěn na záchodech a dezinfikuje se 

umývárka a záchody. 

d) nejméně 3x ročně se umývají okna včetně rámů a světel 

e) hračky se omývají a čistí 1x ročně, v případě potřeby ihned 

f) nejméně 2x ročně se provádí celkový úklid všech prostor budovy 

g) malujeme 1x za dva roky nebo v případě potřeby ihned. 

 

5. Očista písku: 

 

h) Pro hry dětí na zahradě slouží písková jáma na přírodní zahradě, přikryta ochrannou 

sítí. 

i) Na počátku sezóny ( jaro – měsíc duben ) bude provedena fyzikální očista písku 

prostřednictvím vysoké teploty s využitím slunečního svitu. Následná očista bude 

provedena v měsíci červnu a srpnu. 

j) Postup fyzikální očisty: v době nejvyššího slunečního svitu bude písek překryt v době 

od 12 – 14 hod. černou nepropustnou fólií, následně bude provedeno přerytí písku tak, 

aby se spodní vrstva dostala na povrch a opětovně tato byla stejným způsobem 

pročištěn. 

k) Výměna písku bude provedena 1x za 2 roky 

l) Veškerá očista písku bude zapsána v požární knize . 

 

                 Datum : 21.8.2017 

 Projednán na pedagogické radě dne 24.8.2017 

 

 

                                                                                                           Mgr. Libuše Davidová 

 Ředitelka školy 

 

 


