
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

I. Údaje o zařízení 

 

Adresa školy:  Základní škola a mateřská škola  

 Bulovka 156 

 46401 Frýdlant 

 

Telefon: +482343061, mobil: 602 596 506 

 

IČO 72744880 

 

Ředitel školy:  Mgr. Michaela Plačková 

 

Zřizovatel:   Obecní úřad Bulovka, Bulovka 101, Frýdlant 46401 

  Tel: +420 482 343 006, +420 482 343 091         

   obec-bulovka@obec-bulovka.cz 

 

Typ mateřské školy: jednotřídní s celodenním provozem 

 

Stanovená kapacita: 24 dětí od 1/2019 28 dětí 

   1 třída 

   věkově smíšená třída (zpravidla) 3–7 let 

 

Provozní doba: 6:00 – 16:00 

 

Využití pro jiné aktivity: Jídelna pro žáky základní školy: od 12:30 – 13:30 hod. denně 

            Výdej obědů důchodcům z obce: od 11:30 – 12:00 hod. denně 

            Tvoření pro rodiče odpolední hod. 1x za 3 měsíce 

            Besídky pro rodiče  

 

 

 

mailto:obec-bulovka@obec-bulovka.cz


II. Režimové požadavky 

 

6:00 - 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, 

volně spontánní zájmové aktivity, řízené a volné činnosti, 

individuální práce s dětmi  

8:00 - 8:30 Pohybové a jiné aktivity  

8:30 - 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina  

9:00 - 9:30 Řízené a volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry a 

zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi  

9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. 

náhradní činnost  

11:30 - 12:15 Osobní hygiena, oběd, osobní hygiena  

12:15 - 14:00 Příprava na odpočinek, třídní rituály pro zklidnění dětí, spánek a 

odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce 

s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:00 - 14:30 Osobní hygiena, odpolední svačina, osobní hygiena  

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  

Rozcházení dětí 

 

1. Nástup dětí 

6:00 – 8:00 a dále podle požadavků rodičů. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a 

osobně ho předat učitelce. Předškoláci se scházejí do 8:00. Doba vzdělávání je 

stanovena zákonem na 4 hod. denně. Odchod ze školky je tedy možný nejdříve v 12:15. 

 



2. Spontánní hra: 

během celého dne dle potřeb dětí a jejich zájmu, prolínají se s činnostmi řízenými 

učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí (od 6:00 – 

8:00, 14:30 – 16:00). Prostor pro spontánní činnosti nabízíme dětem také v rámci pobytu 

venku (9:30 – 11:30). 

 

3. Činnosti dětí řízené pedagogem:  

probíhají průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce 

učitelek s dětmi.  Délka činnosti dle věku a s ohledem na potřeby dětí, v dopoledních 

hodinách (8:00 – 9:30) je přímá práce pedagoga s dětmi intenzivnější, odpoledne je dán 

prostor pro volné činnosti a hry dětí. (14:30 – 16:00) 

 

4. Sledování televize:  

            frekvence sledování 1x až 2x týdně, max. 15–20 minut 

5. Pohybové aktivity:  

standardní vybavení sportovním náčiním, třídy jsou prostorné a vhodné pro každodenní 

cvičení, cvičí se denně hravou formou, vždy se zařazením zdravotních cviků. Součástí 

pohybových aktivit jsou i hudebně pohybové činnosti a pohybové hry v proběhu dne. 

 Pedagogičtí pracovníci dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňují 

na případná nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení.  

 

6. Pobyt venku:  

co nejvíce využíváme velmi prostornou zahradu, která je plně oplocená. Zahrada je 

vybavená pískovištěm, průlezkami, klouzačkami. Děti mají možnost hravého vyžití na 

zahradě v široké škále: kopaná, slunění, průlezky, tříkolky, kola, kočárky, pískoviště, v 

zimě bobování, sáňkování atd. Hrají si také rády na písku, staví stavby, jezdí s auty či 

„vaří“ nebo si hrají na obchod. Pobyt venku poskytuje dostatečný prostor pro spontánní 

hru dle fantazie dětí. Vycházky do blízkého okolí jsou plněny denně a střídá se vycházka 

a pobyt na zahradě dle počasí. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu – 10st.C, při 

silním větru, dešti a při inverzích. 

Na zahradě je k dispozici voda na kropení prostor v letních měsících. Při pobytu 

venku mají děti k dispozici sociální zařízení a hračky mají uloženy ve skladu hraček. 



Učitelky zajistí při pobytu venku pitný režim, zejména v letních měsících. 

Délka pobytu: 1,5 – 2 hodiny podle počasí, v jarních a letních měsících i déle 

Časový údaj: 9:30 – 11:30, 14:30 - 16:00 dle počasí a ročního období se pobyt venku   

prodlužuje v dopoledních hodinách 

 

7. Údržba venkovních hracích ploch: 

pískoviště je zajištěno plachtou proti nečistotám.  Výměna písku 1x za rok. Zahrada se 

seká dle potřeby, posekaná tráva se vyhrabuje a odváží mimo prostory MŠ. Dle potřeby 

zavlažování trávníku i písku v pískovišti. Průřezy keřů a stromů dle potřeby zajišťuje 

obec. Na školní zahradě nejsou vysazeny žádné rostliny či keře, které by ohrožovaly 

zdraví dětí MŠ. 1x za rok je provedena odborná revize tělovýchovného nářadí na školní 

zahradě. Drobné opravy jsou nahlášeny školnici. 

8. Odpočinek, spánek:  

zařazení v režimu dne tak, jak to vyhovuje dětem, podle jejich věkového složení. Dětem 

je předčtená pohádka, popřípadě je zařazen poslech pohádek či nahrávek. Uč. dbá na 

dodržování individuální potřeby spánku u dětí – pro nespící a předškolní děti zařazuje 

po poslechu pohádky klidové činnosti 

 

Pyžama si děti odnáší na konci týdne domů na vyprání.  

Lůžkoviny se převlékají 1x za 3 týdny. 

 

Děti odpočívají na dřevěných vzdušných lehátkách, která se denně rozkládají v 

herně. Ve třídě jsou lehátka stohovatelná a lůžkoviny zůstávají na lehátku. 

 

9. Stravování:  

mateřská škola má vlastní školní jídelnu. Stravovací režim a vše související je určeno 

Provozním řádem školní jídelny a Provozním řádem kuchyně. 

Svačina se podává zhruba v 8:30 – děti mají prostor na to, aby se v klidu nasvačily, 

servírování je pod dohledem pedagoga, děti jsou vedeny k samostatnosti. 

Oběd je podáván v době od 11:30 – 12:15 hodin. 



Časový odstup od jednotlivých jídel jsou 3 hodiny. Odpolední svačina se podává 

v době od 14:00 - 14:30 hodin.  

Pitný režim: přípravu a doplňování nápojů ve třídě je v kompetenci školní kuchyně. 

Ve třídě mají děti své hrnky na stolečku (určeném pro pitný režim) a mají možnost 

v průběhu celého dne se občerstvit čajem.   

 

Druhy nápojů – čaj, voda, mléko, kakao, bílá káva, vitam.nápoje, apod. 

 

Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: prostírání a výdej jídla je v kompetenci 

kuchařek. Jídlo je přivezeno na servírovacím vozíku a je podáváno a roznášeno dětem. 

Nádobí se myje v myčkách. 

10. Otužování:  

při otužování se přihlíží k individ. potřebám dětí, dbá se na dostatečné větrání 

místností, správné oblečení dětí na třídách i při Pv, v letních měsících probíhá na 

zahradě sprchování dětí. Školnice sleduje vytápění tříd, reguluje teplotu. 

 

III. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Způsob a intenzita větráni: - pravidelné větrání (podle stavu ovzduší) 

- ráno před příchodem dětí je větrání intenzivní, 

- v průběhu dne krátké, ale intenzivní větrání 

- během odpoledne odpočinku dětí 

 

Teplota vzduchu: prostory určené ke hře jsou vytápěny na 20st.C až 22st.C.  

              Teplotu kontroluje školnice, třída je opatřena teploměrem.  

    

Osvětlení: třída je dostatečně osvětlena denním i umělým světlem.  

                         Ochranu před oslněním sluncem zajišťují v oknech žaluzie. 

 

 

 



IV. Vzdělávání 

 

• ŠVP: vzdělávání dětí v mateřské škole je zajišťováno dle Školního vzdělávacího 

programu „JARO, LETO PODZIM, ZIMA“, který vychází z RVP PV. 

 

• Povinné předškolní vzdělávání: Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech v délce minimálně čtyř hodin denně (8–12 hod.) v 

průběhu školního roku, kromě stanovené doby školních prázdnin v souladu s organizací 

školního roku základních a středních školách. Jiné způsoby plnění povinného 

předškolního vzdělávání a další informace k tomuto vzdělávání jsou stanoveny školním 

řádem. 

 

• Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: Mateřská škola umožňuje 

vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Ředitelka mateřské školy 

rozhoduje o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského 

poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Učitelky 

mateřské školy zpracují plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná 

jej s ředitelkou školy. 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 

16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 

• Péče o děti od dvou let 

Zákonem č.178/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, je povinností ředitele, a to od září 

2020 zajistit optimální podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let. 

 

- Věcné podmínky - přístupnost vhodného vybavení – např. ergonomické parametry 

nábytku – Vyhláška č.410/2005 Sb. 

- Hygienické podmínky jsou stanoveny Vyhláškou č. 410/2005 Sb. (umístění nočníků, 

přebalovací pult ap.). 



- Odpad obsahující např. jednorázové papírové pleny musí být v souladu s Katalogem 

odpadu. 

- Stravování – výživové normy se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování. 

- Psychosociální podmínky – pravidelný denní režim, prostor k odpočinku během dne. 

 

 

V. Způsob nakládání s prádlem 

Výměna prádla: 1x za 3 týdny se převlékají lůžkoviny, ručníky dětí se mění každý  

týden a dle potřeb ihned, výměna pyžam je individuálně řízena rodiči 

(1x za týden) 

Způsob praní prádla: lůžkoviny + ručníky – pradlena Frýdlant 

                                      pyžama – rodiče 

Způsob manipulace s prádlem: Skladování a manipulaci s prádlem zajišťuje školnice. 

            Prádlo je uloženo ve větraných skříních. 

VI. Režim úklidu 

Úklid se provádí:  

Denně: - setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem 

- vynášení odpadků 

- omytí prostředkem s dezinfekčním účinkem umyvadel, pisoáru a záchodků  

 

Týdně: - omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů 

- umytí kelímků na ústní hygienu, dezinfekce hřebenů 

 

2x ročně: - umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů 

- celkový úklid všech prostor a zařizovaných předmětů 

 

Malování: třidy mateřské školy dle potřeby 

 



VII. Pracovní podmínky 

• Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 

 

• Škola má zpracovánu směrnici pro osobní ochranné pracovní prostředky (Zásady 

poskytování OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je 

každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně 

pověřena VPJ, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. 

 

• Pro vzdělávání dětí jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, 

větrání, velikost a vybavení. 

 

• Mateřskou školu mohou navštěvovat děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro 

tyto děti jsou pak ve spolupráci se SPC vypracovány individuální vzdělávací plány. 

Součástí těchto plánů a návrhů je seznam potřebných pomůcek a potřeb. Nákup těchto 

pomůcek je evidován. 

 

• Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou 

pobytu dětí v zařízení a ročním obdobím (14:30 – 16.00). V zimním i letním období lze 

dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. 

 

• Ve třídách zajišťují učitelky vhodné podmínky pro vzdělávání zejména sledováním 

teploty ve třídě, dostatečným větráním, zařazováním relaxačních chvilek, manipulací s 

žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i 

umělým osvětlením. Vedou děti k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. 

Také vedeme děti ke správnému sezení a držení těla. 

 

VIII. Mimoškolní akce dětí 

 

Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí 

akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb.). 

Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, poučení dětí o 

BOZP. 



IX. Psychohygienická opatření 

• Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech dětí ve třídě a informují o něm 

ostatní učitelky 

• Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelky vhodné, věku přiměřené postupy, 

posilující kladnou motivaci 

• Učitelky se řídí režimem dne, nabízejí dětem různorodé činnosti a zajišťují střídání 

spontánních a řízených aktivit. 

• Učitelky dbají na průběžné větrání tříd v průběhu vzdělávání. Zároveň kontrolují 

přiměřené oblečení. Domovnice zajišťují větrání tříd v době pobytu venku. 

• Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelé neprodleně izolují a předají rodičům. 

• Učitelky vedou děti k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu. 

• Poskytujeme dětem zdravou a vyváženou stravu 

 

 

 

Tyto Zásady provozního řádu MŠ nabývají  platnost dnem 1. 3. 2023. Změny prozvozního řádu 

projednány na ped radě dne  

 

 

V Bulovce dne: 4.3.2023 

 

Vypracovala:        Schválila ředitelka školy: 

 

 

……………………………..     ……………………………………….. 

Bc. Lucie Humpoláková     Mgr. Michaela Plačková 

 

 


