
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 

2022/2023 
 
 

Třída v budově školy 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Kontakty 
 
Učitelky MŠ:  Marcela Šeráková  
  Soňa Sedláčková 
Telefon:  731 411 916 
email:  skolka@zsamsvysokychlumec.cz 

serakova@zsamsvysokychlumec.cz 
  sedlackova@zsamsvysokychlumec.cz 
Jídelna:  318 865 229 
Web: www.zsamsvysokychlumec.cz 

facebook/zsamsvysokychlumec.cz 
 
Denní režim 
 
6.30 – 8.15  příchod do MŠ, individuální práce s dětmi, ranní hra 
8.15 – 9.00  ranní posezení, pohybové aktivity, hygiena 
9.00 – 9.40  svačina, řízené činnosti 
9.40 – 11.40  převlékání, pobyt venku 
11.40 – 12.40  program pro předškoláky 
11.40 – 12.40  oběd, hygiena, ukládání k odpolednímu odpočinku 
12.15 – 12.30   vyzvedávání dětí po obědě: 
12.40 – 14.00  odpočinek 
14.00 – 14.30  hygiena, svačina 
14.30 – 16.00   vyzvedávání dětí po spaní:  
14.30 – 16.00  zájmové činnosti dětí, pokračování v didakticky cílených činnostech 
   odchod dětí z MŠ 
 

• Po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést dítě později. Taktéž vyzvednutí dítěte může být 
v jinou dobu po předchozí domluvě. 

• Budova školy od 8.00 hodin je přístupná pouze po zazvonění. Zaměstnanec školy, který otvírá 
budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se příchozí nepohybovali 
nekontrolovatelně po budově. 

• Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit neprodleně. Nepřítomnost se omlouvá 
osobně učitelkám, telefonicky. 

• Odhlášení stravování je nutné provést nejpozději ráno 7.15 telefonicky do kuchyně školy. 
• V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče vyzvednout oběd ve školní kuchyni dle 

provozního řádu školní kuchyně.  
• Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné (může být z něho vyloučeno) - dále viz odstavec 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí.  
• Při rozcházení dětí učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným 

osobám. Předat dítě jiné osobě není možné. 
• V případě nevyzvednutí dítěte z MŠ do skončení provozní doby, bude pedagogický pracovník 

kontaktovat zákonné zástupce nebo další pověřené osoby (kontakty uvedené v osobní složce 
dítěte). V případě nedostupnosti těchto osob zůstává pedagog dále s dítětem v MŠ. Pokud 
opakovaně tyto osoby nezastihne, je pedagog oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní 
ochrany dítěte (OSPOD), obecní úřad nebo Policii ČR.  

• Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou 
respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. 
Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.  

• Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího 
programu, v případě pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek a podobných 
akcí.  

• Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a 
webu školy. 



 
 
Vybavení do MŠ 
 

• Mateřská škola doporučuje pro pobyt dítěte toto vybavení:  
o Oblečení do třídy: - hrací kalhoty do pasu nebo tenké tepláky, popřípadě náhradní 

převlečení, pevné plné bačkorky – ne pantofle.  
o Oblečení pro pobyt venku: - vhodné jednodušší oblečení dle ročního období, pohodlná 

obuv  
o Spaní: - bavlněné pyžamo nebo noční košilka (1x za týden se mění)  
o Všechny věci je nutné mít podepsané. Cenné předměty a domácí hračky do MŠ nepatří 

 
Pohybové aktivity 
 

• V průběhu dne se střídají řízené a spontánní činnosti s ohledem na věk a individuální potřeby 
dítěte.  

• Během dne jsou zařazovány pohybové chvilky zaměřené na uvolnění a správné držení těla, 
koordinace pohybů, dýchání, jemnou i hrubou motoriku. (nejméně 2xdenně).  

• Děti se mohou volně pohybovat po třídě i v ložnici za předpokladu dodržení bezpečnostních 
pokynů zaměstnanců školy. 

• K dispozici mají pomůcky pro tělesnou výchovu (míče, tyče, šátky..)  
• V rámci řízené činnosti navštěvují děti tělocvičnu v ZŠ. 

 
Pobyt venku 
 

• Pobyt venku je zařazován pravidelně v dopoledních hodinách, s ohledem na počasí.  
• Děti nevycházejí ven za silného mrazu (-10⁰C a více), silného větru a deště.  
• K pobytu venku je využívaná především školní zahrada, která je vybavena hracími prvky. Vše 

odpovídá bezpečnostním předpisům.  
• Na zahradě je také pískoviště, písek je vyměňován každé 2 roky. Za pěkného počasí využívají 

děti zahradu i v odpoledním bloku. 
 
Stravování 
 

• Děti v MŠ se stravují 3x denně. Dopolední přesnídávka v 9.00hod., oběd v 11.35, odpolední 
svačina ve 14 hod.  

• Děti jsou vedeny k samostatnosti při zacházení s nádobím, jídlem i pitím. Dle chuti si mohou 
přidat, nejsou nuceny k dojídání.  

• Děti, které odcházejí domů po obědě, dostávají odpolední svačinu s sebou.  
• Stravné se platí zpravidla 5. den následujícího měsíce převodem na účet školy s variabilním 

symbolem dítěte či hotově. 
 
Pitný režim 
 

• Děti mají možnost se během dne napít kdykoliv.  
• Nádoba s pitím a označené hrníčky jsou ve třídě.  
• Na zahradě děti používají dané kelímky.  
• Kuchařky připravuje každé ráno čaj nebo vitamínové nápoje. Po celý den je v dosahu dětí pitná 

voda.  
Otužování 
 

• Děti se otužují vzduchem, v létě mají k dispozici venkovní malý bazén k brouzdání a hrám 
s vodou. Vždy se přihlíží k počasí a k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.  



 
 
Způsob a intenzita větrání, vytápění 
 

Teplota vzduchu 
• V učebnách je dána teplota vzduchu nejméně 19⁰C až 22⁰C. 
• Zastavení provozu zařízen je nutné při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech 

pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC.  
• Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými 

teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit 
teplotu s přesností ± 0,5°C). 
 
Režim větrání 

• Třída MŠ se pravidelně ráno a odpoledne větrá, v průběhu dne dle potřeby ve třídě je umístěna 
čistička vzduchu SYSTEMAT, která je vybavena 3 druhy filtrů, UV lampou a zvlhčovačem 
vzduchu. Přední základní omyvatelný filtr se omývá 1x týdně, ,na výměnu ostatních filtrů 
upozorňuje senzor na čističce. Interval výměny je po 3000 hodinách provozu.  

• Čističku zapíná ráno školnice při vstupu do MŠ. Vypíná uklízečka po ukončení provozu MŠ. 
 
Osvětlení 

• Ve třídách MŠ je zajištěno denní osvětlení.  
• Pro většinu zrakových činností se převažuje směr osvětlení zleva a shora a při různorodé 

orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.  
 
Zásobování pitnou vodou 

• Zdrojem vody v MŠ veřejný vodovod. 
 
Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 

Výměna prádla 
• Výměna lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků každý týden.  

 
Praní prádla 

• Prádlo (ručníky, lůžkoviny) pere ve škole školnice, pyžama perou rodiče.  
• V případě nutnosti perou prádlo rodiče.  
• Každé dítě má svůj soubor prádla označený značkou dítěte.  
• Drobné opravy prádla dělají rodiče.  
• Manipulace a skladování prádla zajišťuje školnice.  
• Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně 

odděleně od prádla použitého.  
• Náhradní prádlo je uloženo ve skříni v kabinetě.  

 
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
 

Denní úklid 
• Setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 

splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. 
• Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, 

sedátek na záchodech. 
 
Týdenní, celkový 

• Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů. 
• Minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech 

prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.  



 
Protiepidemická opatření v mateřské škole vzhledem ke COVID – 19. 

• Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak i místně 
příslušná KHS.  

• Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, řádné větrání, 
dodržování základních hygienických pravidel, nevpuštění do budovy nemocné osoby atp.  

• Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci 
a místí podmínky. Škola je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně 
platná mimořádná opatření. 
 

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2022/2023 
 

• 300 Kč za měsíc 
 

Stravné ve školním roce 2022/2023 
 

• děti do 6 let – 42 Kč 
• děti od 7 let – 45 Kč 

Platby  
 

• Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního 
měsíce. 

• č. ú.: 524835359/0800 
 
 
 
 
Zpracovala:   Veronika Křenková, v.r. 
Ve Vysokém Chlumci:  1. 9. 2022 
 


