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Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace 

se sídlem Pěnčín 62, 468 21 Pěnčín 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Č.j.:            skartační znak    ŠD 1/2020                  A10 

Vypracoval:  Hana Pešková, ředitelka školy  

Schválil: Hana Pešková, ředitelka školy 

Na provozní poradě projednáno dne 28.08.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 01.09.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01.09.2020 

 

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

 

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace 

IČ:      70 98 26 43 

Tel. MŠ:     483 390 487, mobil: 728 813 829 

Tel. ŠJ:     483 397 036 

MŠ s celodenním provozem,   provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin 

Kapacita:     80 dětí 

Předškolní zařízení sdružuje:   mateřskou školu, jídelnu MŠ a ZŠ 

 

2. REŽIM DNE: 

 

Příchod dítěte do mateřské školy je časově omezen režimem dne. Ranní příchod dítěte je 

nejpozději do 8:00 hodin. Přijetí dítěte během dne je možné, a to po předchozí domluvě 

zákonných zástupců s učitelkou. 

Třídy mají svůj denní režim (program uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohly 

učitelky pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí. 

 

6:30 - 8:45  

- doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým 

pracovníkům (volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené 

pedagogickými pracovníky, zaměřené především na spontánní hry, učení 

a zájmovou činnost, na individuální rozvoj dětí), komunikativní kruh. 
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Tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou). 

 

Dopolední svačina (8:45 – 9:05)  

- hygiena + dopolední svačina 

 

Vzdělávací program dle ŠVP PV (9:05 – 9:30)  

- po dopolední přesnídávce následují skupinové, individuální i frontální činnosti a 

aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, 

následuje hygiena a příprava na pobyt venku. 

 

Pobyt venku (9:30 – 11:30) 

- pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené 

na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, 

seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého 

počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí 

ve třídách mateřské školy). 

 

Oběd (11:30 – 12:15) 

-  (hygiena + oběd), odchody dětí po obědě domů z MŠ 

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi 

s nižší potřebou spánku. Předškoláci odpočívají na lehátku půl hodiny, pak se věnují 

zájmovým aktivitám a zábavné přípravě na školu. 

 

Odpolední svačina (14:10 – 14:40) 

-  (převlékání, hygiena + svačina) 

volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, 

zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí budou probíhat 

na zahradě mateřské školy. 

 

Odpolední činnosti (14:40 – 16:30) 

-  doba určená pro přebírání dětí. Děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům nebo 

starším sourozencům pověřeným písemnou dohodou nebo jiné osobě, která bude 

zapsaná ve „Zmocnění k odvádění dítěte“. 
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Omezení pro přivádění a vyzvedávání dětí je dáno nejen polodenní a celodenní docházkou 

dětí, ale i vzhledem k dalšímu výchovnému programu dětí. Příchody a odchody dětí mimo 

vymezenou dobu narušují výchovnou práci. Odchod dítěte z mateřské školy v jiném čase je 

možné po předchozí domluvě zákonných zástupců s učitelkou. 

 

3. STRAVOVÁNÍ 

 
Malé a prostřední děti se stravují ve svých třídách – prostřední děti si nádobí roznáší a odnáší 

samostatně, malým dětem se o jídlo i nádobí stará paní kuchařka. 

Předškoláci se stravují ve školní jídelně, kde mají svůj prostor. Nádobí si odnáší samostatně a 

již používají příbor. Mají zde možnost seznámit se s chodem stravování ve školní jídelně, kam 

budou chodit do 1. třídy ZŠ. 

 

4. PITNÝ REŽIM: 

 

Děti mají během dne možnost kdykoliv se napít, nápoje (čaj, popřípadě džus a vodu) mají 

vždy na přístupném místě. Skleničky, z kterých pijí samostatně odkládají na určené místo. 

Nápoje doplňuje paní kuchařka. Na pobyt venku v teplém počasí se nosí voda s sebou. 

Mléčné nápoje děti dostávají k svačině. 

 

5. OTUŽOVÁNÍ 

 
Denně se děti otužují na čerstvém vzduchu, přiměřeně se oblékají na pobyt venku, často se 

větrají třídy, častý pobyt na čerstvém vzduchu 

  

 
6. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 

 
Výměna prádla: 

- ručníky 1x týdně 

- pyžama 1x týdně 

- lůžkoviny 1x za 3 týdny 

 

Způsob praní prádla: 

Prádlo pere paní domovnice o víkendu v pračce, která je umístěna  

ve skladu. Špinavé prádlo je uložené v igelitovém pytli. Čisté prádlo je vymandlováno a 

uloženo do uzavřených skříní ve skladu prádla. Pyžama si rodiče nosí každý pátek vyprat 

domů. 
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7. ZPŮSOB A ČETNOST PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU 
 

Viz. pracovní náplně školnice, domovnice a uklízeček. 

 

Popelnice se vyvážejí každý týden. 

 

 

 

8. REŽIM PÍSKOVIŠTĚ 

 

Pískoviště je zakryté ochrannou prodyšnou plachtou. 

 

Písek je kypřen, čištěn a měněn dle potřeby. 

 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Andrea Dubská 

b) Ruší se předchozí znění tohoto předpisu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy. 

c) Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 01.09.2020 
 

 

Pěnčín dne 26.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Pešková 

ředitel školy 

 

 


