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ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

ČÁST PROVOZNÍ ŘÁD MŠ 
Vypracoval: Ing. Libuše Straková 

Schválil: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D., ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2022 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 

 

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické 

zvláštnosti dětí, podmínky pohybové aktivity a otužování dětí, režim stravování včetně 

pitného režimu, způsob vhodného klimatu a způsob nakládání s prádlem. 

 
 

1. Údaje o zařízení 

Název školy ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín 
Telefon 571 456 030 – ZŠ, 571 456 040 – MŠ 

IČO 709 18 449 

Ředitelka Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. 

Vedoucí pracovník pro MŠ Ing. Libuše Straková 

Kapacita školy 35 dětí 

 
 

2. Popis zařízení 

Typ školy celodenní provoz 
Počet tříd 2 

Kapacita 35 dětí 

Věkové složení 2 – 7 let 

Provozní doba 6:30 – 16:00 

 
 

3. Režimové požadavky 

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, 

psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a 

pro navazující vzdělávání v ZŠ. Režim dětí je přizpůsoben heterogenní skupině dětí, ve věku 

2 – 3 a 3 – 7 let. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V MŠ je 

dostatečně dbáno na soukromí dětí. 

 

a/ příchod dětí 

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hodin. 
Rodiče jsou povinni přivést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Pozdější příchody rodiče 

hlásí předem učitelce. Při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim. 



2  

b/ spontánní hry 

Spontánní hry probíhají průběžně, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém 

poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. 

 
 

c/ didakticky cílené činnosti 

Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové, či 

kolektivní práce učitelky s dětmi. Vycházejí z potřeb a zájmů dětí, při vzájemném propojení 

jednotlivých vzdělávacích oblastí. 

 

d/ pohybové aktivity 

Při pohybových aktivitách dbají pedagogičtí pracovníci o bezpečnost dětí, upozorňují na 

případná nebezpečí. Ve třídě zařazují jen takové aktivity, které omezený prostor dovolí. 

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne: 

 pohybová cvičení a pohybové hry 

 průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 

 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti 

 denně dostatečné zařazování pohybu při pobytu venku 

 

e/ pobyt venku 

Pobyt venku (dle počasí) probíhá v čase 9:45 – 11:00. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí 

při pobytu venku a dle možností organizují činnosti tak, aby předcházely úrazům. 

V letním období se některé činnosti přesouvají ven. Během pobytu venku na přímém slunci 

mají děti pokrývku hlavy a je zajištěn dostatečný pitný režim. Pobyt venku se zpravidla 

neuskutečňuje při mrazu větším než – 10 stupňů, při silném větru, dešti nebo inverzi. 

K pobytu venku využíváme školní zahradu a vycházky po okolí (louky, lesy, vesnice). 

 

Údržba školní zahrady spočívá v posekání trávníku dle potřeby (zaměstnanci OÚ), přikrytí 

velkého pískoviště (denně), vizuální kontrola herních prvků před vstupem dětí na tyto prvky. 

K výměně písku v pískovišti dochází zpravidla 1x ročně (dle potřeby). Revize jsou prováděny 

dle zákona. 

 

f/ odpočinek 

Odpočinek a spánek vychází z individuálních potřeb dětí. Dětem s nižší potřebou spánku 

může být nabídnuta aktivita na lehátku. Během odpočinku děti  mohou  individuálně  

uspokojit  své hygienické potřeby. Před spaním  se střídá čtení pohádky,  poslech pohádky     

z CD, zpěv ukolébavky. 

Lehátka denně připravuje a uklízí uklízečka. Při přípravě lehátek ke spaní nejprve proklepe a 

ustele lůžkoviny a nahoru na postýlku složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrání. 

 

g/ stravování 

Naše organizace disponuje školní kuchyní, jídla jsou tedy pro děti denně připravována ve 

školní kuchyni. Ranní svačinu děti konzumují v čase 7:45 – 8:15, dopolední ovocnou svačinu 

v čase 9:30 – 9:45, oběh v čase 11:15 – cca 12:45, odpolední svačinku od 13:50 – 14:15 (časy 

jsou orientační, záleží na aktuální situaci a individualitě dětí). 

Děti jsou vedeny k samostatnosti, svačiny i hlavní chod si ke stolečku nosí samy. Odnášejí 

taktéž použité nádobí na místo k tomu určené.  Samostatně si berou příbor. Děti jsou vedeny  

k tomu, aby neplýtvaly jídlem, umí poprosit paní kuchařku o méně i více servírovaného jídla. 
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Svačinky, při kterých se děti obsluhují samy, jsou také připraveny tak, aby si děti mohly 

vybrat větší či menší porci a raději si přidaly, než vyhazovaly zbytky. 

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Je samoobslužný, děti se mohou napít kdykoliv, 

pokud cítí žízeň, ale taktéž jsou hromadně upozorňovány k dodržování pitného režimu paní 

učitelkou. Děti mají k dispozici ve džbánu vždy některý z těchto nápojů (čaj, iontový 

nápoj, minerální voda, džus, šťáva), ale vždy mohou porosit paní učitelku o vodu z obecního 

vodovodu. 

Děti pijí ze své sklenice označené obrázkovou značkou, obsluhují se samy, pití ze džbánu jim 

však nalévá dospělá osoba. 

 

h/ otužování 

 pravidelné větrání tříd 
 dostatečný pobyt venku 

 kontrola vhodného oblečení v MŠ i mimo MŠ 

 regulace teploty ve třídách 

 ochrana děti před UV zářením ochrannými krémy 

 
 

4. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

 výměna lůžkovin každé tři týdny 
 výměna ručníků každý týden (v případě potřeby okamžitě) 

 prádlo je uloženo v samostatných skříních k tomu určených 

 lehátka pro děti se chystají denně, děti mají své lůžkoviny označeny značkou a 

uloženy v místech k tomu určených 

 
 

5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

a/ způsob a intenzita větrání 

Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší probíhá 

 ráno před příchodem dětí (intenzivní větrání) 

 v průběhu dne krátké, ale intenzivní větrání 

 během odpoledního odpočinku dětí 

 

b/ teplota vzduchu: 

Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20 – 22 stupňů C. 

 

c/ osvětlení 

Denní osvětlení vyhovující, umělé osvětlení také vyhovující v obou třídách. V oknech jsou 

umístěny žaluzie. 

 

d/ sledování televize 

Někdy v případě špatného počasí, nebo při nutné úpravě režimu dne, vždy je zajištěna 

optimální vzdálenost dětí od obrazovky. 

 
 

6. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim 

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá paní 

uklízečka. Zároveň zodpovídá za evidenci čistících a dezinfekčních prostředků a jejich 

použití. 
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a/ denní úklid: 

 setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, 

vynášení odpadků, dle potřeby vysávání koberců. 

 za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem: mytí umyvadel, 

záchodových mís, sedátek na záchodě. 

 

b/ týdenní, celkový úklid: 

 jednou týdně omytí omyvatelných stěn na záchodě a dezinfikování umyvadel a 

záchodů 
 2x ročně umytí oken a rámů a svítidel. Dezinfekce hraček a stavebnic dle 

uvážení. 

 

c/ provozní podmínky úpravy teplé vody: zvyšuje teplotu v bojleru  

 z důvodu termické dezinfekce je jednou týdně zajištěno opakované zvyšování 

teploty vody (s možností přehřátí na 70 °C) a to mimo provoz mateřské školy. 

Zvyšování teploty je prováděno po určitou dobu a v celé síti teplé vody včetně 

výtokových míst s určitou dobou proplachu těchto míst. 
 

 

7. Organizace dne v MŠ 

 

 

 

6:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 

pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity, do 7:30 

vodí rodiče všechny děti do třídy Sluníček, po 7:30 již do 
příslušných tříd. 

7:45 Začátek povinného předškolního vzdělávání. 

7:45 – 8:15 Osobní hygiena, dopolední svačina. 

8:15 – 8:45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry a zájmovou činnost; práce 
s integrovanými dětmi. 

8:45 – 9:30 Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný vývoj, prováděné podle 

školního rámcového programu Sluníčko a v souladu se 
zaměřením jednotlivých tříd. 

9:30 – 9:45 Osobní hygiena, ovocná svačina. 

9:45 – 11:00 Převlékání a pobyt venku, při kterém probíhají řízené i spontánní 

aktivity, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, 

rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového 

programu (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené 

činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve 

třídách či v tělocvičně). 

11:00 – 11:15 Hygiena před obědem 

11:15 – 12:00 Oběd a osobní hygiena dětí. Příprava na odpolední odpočinek. 
Děti,  které  odcházejí  po  obědě,   vyzvednou   rodiče   v době 

od 11:45 – 12.00 hod. 

11:45 Konec povinného předškolního vzdělávání. 



5  

12:00 – 13:45 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí. 

13:45 – 14:30 Hygiena, převlékání, odpolední svačina. 

14:10 Začátek odpoledního vyzvedávání dětí. 

14:30 Sloučení oddělení, všechny děti zůstávají ve třídě Sluníček. 

14:30 – 16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové 

aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na 
zahradě mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 Stanovený denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP   

a v případě výletů, besídek, dětských dnů, exkursí a podobných akcí. 

 
 

Směrnice nabývá účinnosti a platnosti 1. 9. 2022. 

 

 

V Pozděchově 30. 8. 2022 

 
Mgr.PetraZgarbová, Ph.D.  

ředitelka školy 
 


