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ZŠ a MŠ Chrášťany, Chrášťany 100, 373 04 

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ  - úprava podle vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

Č. j.: 

Spisový znak: 

Skartační znak: 

 

Vypracovala: Kosová Jitka, vedoucí učitelka 

 

Schváleno na pedagogické radě: 30. 8. 2021 

 

Účinnost od: 1. 9. 2021 

 

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů) 
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1) Údaje a popis zařízení. 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany 

Adresa: Chrášťany 100, PSČ 373 04 

IČO:709 88 862 
Právní forma: příspěvková organizace  

Zřizovatel: OÚ Chrášťany, Chrášťany 79,  PSČ 373 04 

Ředitelka:  Mgr. Miroslava Machová 
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Vedoucí učitelka: Jitka Kosová 

 

Učitelky: Olga Králová, Lenka Sádlová, Zuzana Boušková, Hana Svatošová 

 
Chůva, školní asistentka: Martina Masáková 
 
Školnice: Vladimíra Jírovcová 
 
Uklízečka: Martina Masáková 
 

Web: www.zschrastany.cz 

Telefon:    ZŠ -   734 847 786 

                     MŠ – 739 027 929, 

                        

e-mail: MŠ: mschrastany@seznam.cz 

 

2) Popis zařízení. 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita: 65 dětí 

Počet tříd: 3 

Třídy: KYTIČKA, BROUČCI, SLUNÍČKO 

 

 

3) Režimové požadavky. 

➢ Provozní doba:  6,30 – 16,00 hodin. 

 

➢ Děti se do mateřské školy (dále MŠ) přijímají od 6.30 do 8.00 hodin, po té se 
škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předcházející dohodě lze přivádět 
dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené do  
8,00 hodin na stravování.  

➢ Děti (5 – 6leté, s odkladem) plní povinnou školní docházku od 8:00 – 12:00 
hodin. 

➢ MŠ pracuje podle ŠVP:„Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima!“- 
verze 2 

  
MŠ má svůj denní organizační řád (program, režim dne), který je natolik 
flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby 
dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mschrastany@seznam.cz
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6,30 -  8,00 
Scházení všech dětí ve svých třídách, ranní volné hry, zájmová činnost dětí, 

individuální činnosti 

8,00 – 9,00 komunikativní kruh, spontánní činnosti, osobní hygiena, svačina, osobní hygiena 

9,00 – 9,30 

dopolední řízené činnosti učitelkou (cílené i spontánní učení jednotlivě i ve 

skupinkách), zdravotní cvičení, hry, logopedické a tělovýchovné chvilky, činnosti dle 

aktuální nabídky- divadla, výstavy, apod. 

9,30 – 11,30 osobní hygiena, pobyt dětí venku, osobní hygiena 

11,30 – 12,30 
oběd, osobní hygiena, volná hra před odpočinkem, individuální přístup, převlékání do 

pyžama, ukládání na lehátko, četba, TV, poslech CD 

12,30 - 14,30 spánek a odpočinek dětí, individuální práce s předškoláky (nespící děti) 

14,30 – 15,00 převlékání, osobní hygiena, odpolední svačina, osobní hygiena,  

15,00 – 16,00 
volné zájmové činnosti dětí, individuální odpolední činnosti, tělovýchovné a 

logopedické chvilky, pobyt venku, rozcházení dětí 

 

  

12,00 – 13,05 - rozcházení dětí, které neodpočívají v MŠ 

Děti ze třídy Sluníčko odpočívají ve třídě Sluníčko nebo Broučci. 

  

➢ Režim dne (obecné zásady): 

 
• Spontánní hra je zařazována pravidelně denně do 8,00 hodin, rovněž v průběhu 

řízených aktivit, kdy učitelka nepracuje s celou skupinou dětí a po obědě před 
odpoledním odpočinkem. Dále tvoří větší část pobytu venku a odpoledních 
zájmových aktivit. Je zařazována hra volná i řízená. 
 

• Činnosti řízené pedagogem jsou zařazovány pravidelně po svačině, jinak 
nepravidelně, a to skupinově či individuálně. Některé řízené činnosti jsou zařazovány 
i při pobytu venku. 

 

• Sledování televize není zařazováno pravidelně, ale mimořádně, např. v případě 
nepříznivého počasí, maximálně 1 hodina  týdně. Jsou zajištěny podmínky zrakové 
pohody vhodnou polohou obrazovky, zajištěna optimální vzdálenost dětí od 
obrazovky při sledování pořadů. 

 

• Pohybové aktivity jsou zařazovány nejméně 2x denně, a to formou zdravotních 
cvičení, pohybových her, cvičení na překážkové dráze, využití tělovýchovného nářadí 
a náčiní, pohybových chvilek na písničky z CD, DVD. Jsou zařazovány ve třídě, na 
zahradě MŠ, v tělocvičně ZŠ a při pobytu venku. Je kladen důraz na střídání klidných 
a pohybových aktivit. 
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• Pobyt venku: k pobytu venku je využívaná zejména zahrada MŠ, hřiště, les a okolí 
MŠ. V případě příznivých klimatických podmínek je pobyt venku organizován denně, 
zpravidla 2 hodiny. Využití pohybových her, tělovýchovných aktivit, her s přírodním 
materiálem, volné hry, řízené činnosti atd. Pobyt venku je někdy zařazován i 
odpoledne podle doby pobytu dětí v MŠ a klimatických podmínek. 

 

• Odpočinek, spánek: vybavení – lehátka, polštáře a peřiny. Není samostatná 
ložnice, využívá se herna, rozkládají se zde lehátka. 
 Lehátka jsou po provětrání ukládána do skříně k tomuto určené. Lůžkoviny včetně 
pyžam jsou vždy odděleně. 
 

Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky nebo relaxační hudby. 

- mladší děti (2 – 5 let) odpočívají na lehátku zpravidla od 12.30 -14.30 
hodin, převlékají se do pyžama a odpočívají na lehátko s polštářem a 
peřinou 

 
- starší děti (5 – 7 let) odpočívají zpravidla od 12.30 – cca 13.30 hodin, 

nepřevlékají se do pyžama a odpočívají na lehátku s polštářem a dekou. 
 

Děti se do spaní nenutí,  je vždy respektována individuální potřeba dítěte.  
Po odpočinku jsou dětem nabízeny klidové činnosti (malování, kreslení, mozaiky, 
grafomotorika, společenské hry, …) a individuální přístup. 

 

• Stravování: strava je dovážena z kuchyně ZŠ. V MŠ je pouze kuchyňka (výdejna). 
Děti ze třídy Sluníčko (5 – 6 leté) chodí na oběd do jídelny ZŠ, svačiny jedí ve své 
třídě. 
Rodiče si mohou vyzvednout první den absence svého dítěte nahlášenou stravu 
v kuchyni ZŠ (od 11,00 – do 12,00 hodin).  

Pokud je dítě přítomno v době oběda, vždy se stravuje. 

Strava je podávaná v časových limitech uvedených v režimu dne dětí. Časový odstup 
jednotlivých jídel nemá delší interval jak 3 hodiny. Systém podávání jídla je 
uplatňován dle vyspělosti dětí se vzrůstající náročností a sebeobsluhou u nejstarších 
dětí. 

U dětí 2 – 3 letých stanoví vedoucí učitelka s učitelkami po dohodě se zákonným 
zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, jeli v době 
podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 

 

• Pitný režim: v každé třídě je barel s čajem, džbán s pitnou vodou. Nápoje jsou 
dětem podávány a nabízeny v průběhu celého dne, včetně pobytu na zahradě MŠ.  

 

• Otužování: děti jsou otužovány přiměřeným oděvem během dne, odkládáním 
nadbytečných částí při cvičení, kdy se místnost řádně větrá, pravidelným pobytem 
venku, odpočinek při otevřeném okně. Pokud je ve školním roce zařazen plavecký 
výcvik, tak i vodou. Respektuje se aktuální zdravotní stav dítěte = rekonvalescence. 

 

• Specifika pro děti 2 až 3 leté: dětem je umožněn individuálně přizpůsobený 
adaptační režim, mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a 
stravování. Organizace vzdělávání a činnosti vycházejí z jejich potřeb, zájmů a 
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schopností. Největší prostor se ponechává volné hře a pohybovým aktivitám. Bere se 
ohled na velkou potřebu aktivního pohybu a zároveň potřebu častějšího odpočinku. 

 

 

4) Způsob zásobování pitnou vodou. 

➢ Vodu odebíráme z obecní studny, která je pravidelně kontrolovaná. 

 

 

5) Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita 

větrání, vytápění, osvětlení. 

 

       Hygienické zařízení: 

➢  WC dětí a dětská umývárna: jak v přízemí, tak v 1. patře mají děti 5 záchodových 
mís, 5 umyvadel a 1 sprchový kout, do kterého děti mohou vstupovat bez cizí 
pomoci, 2 nočníky, u kterých se provádí pravidelná dezifekce a krytý nášlapný 
odpadkový koš na použité pleny. 

V přízemí u třídy Sluníčko je 1 záchodová mísa, 1 umyvadlo. 
 

 

       Odpad: 

➢ V souvislosti se vzděláváním 2 – 3 letých dětí v mateřské škole vzniká odpad – 
inkontinenční pleny. 

➢ Podmínky: 
- děti, které používají inkontinenční pomůcky nejsou nositeli infekčního 

onemocnění 
- odpad neobsahuje infekční agens v množství, které by mohlo způsobit 

onemocnění člověka 
- maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu 

je maximálně 3 dny v odpovídajícím shromažďovacím místě (chlazený prostor) 
- za činnosti spojené s mytím a dezinfekcí nočníku nebo nakládání s použitými 

plenami odpovídá chůva. 
 

       Větrání: 
➢ Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší: 

- ráno intenzivní větrání před příchodem dětí do třídy 
- v průběhu dne krátké, ale intenzivní větrání 
- během odpoledního odpočinku dětí. 

         - v teplých měsících je větrání celodenní. 
 

     Teplota vzduchu:  
➢ Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20°C až 22°C.  
➢ Kontrolu teploty vzduchu sledují učitelky, školnice MŠ a školnice ze ZŠ, každá třída 

je vybavena nástěnným teploměrem. 
 

      Osvětlení: 
➢ Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem.  
➢ Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je barevná úprava místností a 

žaluzie v oknech 
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6) Způsob zajištění výměny a skladování prádla.  

      Výměna prádla: 

➢ Lůžkoviny a deka jsou vyměňovány po 3 týdnech. 
➢ Ručníky mají děti vlastní a vyměňují si je každý týden. 
➢ Pyžama si vyměňují za dva týdny. 
➢ Dále je vše vyměňováno podle aktuální potřeby ihned. 

 

      Praní prádla: 

➢ Lůžkoviny se perou v automatické pračce v ZŠ, žehlí se v prostorách k tomu 
určených v MŠ. 

➢ Ručník, pyžamo a deku si perou rodiče. 
➢ Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a 

vyperou s použitím dezinfekčního prostředku. 
 
 

      Manipulace s prádlem, skladování prádla: 

➢ Použité ložní prádlo se ukládá do igelitových obalů. 
➢ Čisté prádlo je uloženo ve skříni k tomuto určené a pravidelně větrané. 
➢ Při manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno odděleně od 

prádla použitého. 
 

7) Způsob a četnost úklidu a čištění. 

➢ Denní úklid: 
Setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních 
parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vysávání koberců 
vysavačem, za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí 
umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech.  
 

➢ Týdenní a celkový úklid: 
Jednou týdně 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.  
 

➢ Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace. 
Každodenní vynášení odpadkových košů, pevné odpadky se ukládají do 
jednorázových plastových obalů a vynášejí do popelnice k tomuto určené. 
Obaly z plastů se ukládají zvlášť do příslušného kontejnéru. 
 
 

8) Věcné (materiální) podmínky. 

➢ Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití, 
zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře 
viděly a mohly si je samostatně brát a zpět ukládat. Nevhodné hračky a 
didaktické pomůcky pro děti 2- 3 leté se ukládají do vyšších polic. 

➢ Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné 
držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. 
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➢ Na školní zahradě jsou herní, relaxační a sportovní prvky využívány vždy 
s ohledem k věku dětí. 

➢ Pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky, 
papírové kapesníky, jednorázové podložky na lehátko) jsou vyčleněny  skříně. 

 

9) Péče o školní zahradu. 

➢ MŠ má vlastní oplocenou školní zahradu. Za čistotu a údržbu školní zahrady 
zodpovídají všechny pracovnice MŠ. Školnice zametá listí a případný nepořádek 
z chodníku před vstupem do MŠ, v zimních měsících dbá na posyp chodníku a 
úklid sněhu, uklízí případné nečistoty na zahradě. 
Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše 
nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá 
zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků 
mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, 
avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí.  
 
Na údržbě zahrady vypomáhá zaměstnanec obecního úřadu. V letních měsících 
zajišťuje sekání trávy průběžně dle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. 
 
Pískoviště jsou chráněna plachtou proti nečistotám a vniknutí zvířat. Výměna 
písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou.  
 
 

10)  Další požadavky. 

➢ Výchova ke zdravému životnímu stylu je zařazena během celého dne ve 
výchovně vzdělávacích  činnostech dle ŠVP. 

       Ve všech prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření a pití alkoholu! 

➢  Školní řád mateřské školy je přílohou Provozního řádu mateřské školy. 
➢ Lékárnička první pomoci je umístěna v herně mateřské školy. 
➢ Evidence a registrace úrazů je uložena v ředitelně ZŠ a MŠ. 
➢ Seznam telefonních čísel je napsán ve třídních knihách. 
➢ Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění: 

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole  a 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních visí v mateřské škole na hlavní nástěnce 
na chodbě. 

 

11)  Jiné 

➢ Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) visí v mateřské škole na 
nástěnce na chodbě. 

                        

 V Chrášťanech 30. 8. 2021 
 
  Vypracovala: vedoucí učitelka Kosová Jitka 
  Ředitelka ZŠ a MŠ Chrášťany: Mgr. Machová Miroslava 

                                      
 

 


