
Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, 

příspěvková organizace 

Provozní řád MŠ 

Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2018 

Spisový znak: Skartační znak:  

Změny: od 1. 9. 2010 v odstavci III. 

 

Od 1.9.2012 v odstavci II. e);  odst. III. – cizí strávníci 

Od 1.1.2015 v odstavci I. provozní doba 

Od 1.9.2018 v odstavci III. Změna času svačina 

 

I. Informace o zařízení 

 

Název školy:  Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková  

  organizace 

Adresa školy:  Jindřichovice pod Smrkem 312, 463 66 

Telefon:  482 328 020. 

IČO:   727 44 600 

Ředitel:  Mgr. Dagmar Vondráčková 

Zřizovatel:   Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem 

Typ MŠ:  celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita školy: 28 dětí 

Provozní doba školy: 6:30 – 16:30 hodin 

 

II. Režimové požadavky 

  

    Režim dne je z organizačních důvodů přizpůsoben provoznímu řádu školy, učitelky jsou 

povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně 

dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se 

společných činností, je jim to umožněno.  

 

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů od 6:30 hodin do 8:00 hodin, pozdější příchody (po 8:15 

hodin) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při 

vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

 

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají 

celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na 

individuální potřeby dětí.  

 

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne 

formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a 

zájmů dětí 

 

d) Pohybové aktivity:     

- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační) a pohybové hry 

- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 

- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti  

- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 

 

e) Pobyt venku: minimálně 1,5 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9:30 – 11:00 hodin, 

odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co 

nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při 

inverzích. 



Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky do okolí 

školy.  

Údržba školní zahrady: posekání trávníků podle potřeb a počasí zajišťuje zřizovatel, denně 

zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti zajišťuje 

zřizovatel. 

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 

pohybovou aktivitou. 

 

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí (12:30 – 14:30 hodin), po obědě 

cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku 

vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry, individuální 

práci s předškoláky). Lehátka denně připravují a uklízí uklízečka tak, že nejprve proklepou 

a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.   

 

III. Stravování: 

- vlastní strava připravená ve školní kuchyni 

- svačiny se podávají v době od 8: 45 do 9:15 hodin, odpoledne od 14:00 do 14:45 

hodin v učebně MŠ, což umožňuje průběžné vstávání a svačení dětí – kuchařky připraví 

dostatečnou nabídku nápojů a potravin,  

- obědy se vydávají od 11:30 do 12:15 hodin, polévky i hlavní jídlo na talíře připravuje 

kuchařka, učitelka roznáší, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle 

možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti 

k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka 

- výdej stravy pro cizí strávníky probíhá od 12:15 do 12:45 hodin, jídlo 

v jídlonosičích si cizí strávníci vyzvedávají v době od 11:50 hod do 14:00 hodin, zákaz vstupu 

do školní jídelny platí pro všechny cizí osoby, které se ve školní jídelně nestravují. 

 

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si 

mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice 

doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, 

vitamínové nápoje, minerálky. 

 

IV. Otužování: 

- pravidelné větrání tříd, radiátor pod otevřeným oknem je uzavřen 

- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 

- dostatečný pobyt venku 

- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 

 

V. Způsob nakládání s prádlem 

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden, 

prostírání jsou omývány denně. Prádlo je práno a žehleno ve vlastní prádelně a uloženo 

k tomu určených a dobře větratelných skříní v ložnici MŠ. 

Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1krát v měsíci se omyjí skříně na čisté prádlo 

desinfekčním roztokem. (L.O.C.) universal. 

 

VI. Vytápění 

V učebnách jsou umístěny 1,2 – 1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny nejméně 

20 °C až 22 °C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19°C.  V tělocvičnách teplota vzduchu 

neklesá pod 16°C, v jídelnách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18°C, na 

záchodech pod 16°C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se 

pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent.  

 

 V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26°C. Tato teplota může být 

překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty 



vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech 

pod 18°C, nejméně však na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v 

jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.  

 

 

VII. Údržba školy 

Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních 

provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně 

dezinfekčních prostředků. Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich 

účelného používání provádí školnice.  

 

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám: 

a) denně setřením na vlhko všech podlah, vysypáním košů 

b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, 

pisoárových mušlí a záchodů,  

c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a 

dezinfikováním umýváren a záchodů,  

d) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,  

e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,  

f) malováním jedenkrát za 3 roky, v případě potřeby častěji (vždy dle možností školy).  

 

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 

258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.  

Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný 

zásah odbornou firmou. 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1.9.2018 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne …31.8.2018 

 

                ……………………………………. 

                                                                                                            Ředitelka školy 

Mgr. Dagmar Vondráčková 

 

  


