
  

 

                    
Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem 

se sídlem 

v Bystřici pod Lopeníkem 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

            PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Č.j.:   2012 

Vypracovala: Jarmila Beníčková, vedoucí učitelka MŠ  

Schválila:   Bc. Monika Petrášová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 

Rodiče seznámeni dne: 

    23. 01. 2012 

    02. 02. 2012 

Řád nabývá platnosti ode dne:     23. 01. 2012 

Řád nabývá účinnosti ode dne:     23. 01. 2012 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto před-

pisu. 

   

                                            
1. Údaje o zařízení 

Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem,  příspěvková organizace 

Bystřice pod Lopeníkem 173 

687 55 

IČO : 70984701 

DIČ: CZ 70984701  

Zřizovatel :                  Obec Bystřice pod Lopeníkem 

            Ředitelka:                   Bc. Monika Petrášová 

 Tel.:  572 646 745 

                                                        724 764 075 

 e-mail: zsbystrice@uhedu.cz 

Mateřská škola   

           vedoucí učitelka:  Jarmila Beníčková 

 Tel.: 605 88 09 04 

 e-mail: ms@bystricepodlopenikem.cz 

 

  

Typ:  jednotřídní MŠ s celodenní péčí 

Stanovená kapacita:  27 dětí 

Provozní doba:                6:30– 16:00 hod. 

mailto:mskorytna@uhedu.cz


 

Využití zařízení pro jiné aktivity:   ne 

 

II. Režimové požadavky 

Nástup dětí: 6:30 – 8:30 / po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné do-

bě/ 

Spontánní hra: frekvence: 4 x denně 

  zařazení:  -od příchodu během  a během dopoledních  řízených činností 

                                           - při  pobytu venku  

                                     - po odpolední svačině 

Činnosti řízené pedagogem: 9:00– 9:30 – hlavní řízená činnost  

                                               dopoledne i odpoledne – zájmově v různých skupinách 

                                                

Sledování televize:  příležitostně 1 x týdně asi 15 - 20 minut- pro zájemce Kouzelná školka 

Pohybové aktivity:  

 spontánní  

 řízené – 8:15 -8:30 

druhy aktivit: běh, chůze, skok, lezení, házení, zdravotní cviky 

akrobatická cvičení, pohybové hry, hudebně pohybová výchova, sezónní 

činnosti, relaxační cvičení při hudbě 

 využití tělocvičny- 1 x týdně ve větším celku 

 při pobytu venku od 9.30 hod 
 

vybavení:  - švihadla, míče,  žíněnky, kruhy, balanční šlapadlo,  

švédské lávky, ribstole, lano, tyč na šplh, trampolína, skluzavky, houpačky, 

průlezky,  

            frekvence zařazování: řízená průběžně během dne v průměru 3 x, ranní 

¨                                                 cvičení, pobyt venku, odpolední Tv chvilky                                            

Pobyt venku: 

Pozemek:          prostorná školní  zahrada, hřiště TJ, přírodní prostředí 

Čas:      dopoledne  9:30 – 11:30 hod 

                          odpoledne   od 14:45  hod  v teplých měsících 

Délka pobytu:   2 hod. dopoledne dle počasí, odpoledne dle  počasí a roční doby 

Způsob využití:  

 zájmové hry a činnosti 

 řízené aktivity 



 poznávání přírody, obce 

 orientace v okolí MŠ i obce 

 dopravní výchova 

 tématické vycházky s ekologickým záměrem 

 sezónní činnosti 

Venkovní pískoviště je chráněno sítí, výměna  písku probíhá 1 x ročně, kypření pískoviště dle 

potřeby průběžně, revize průlezek, kolotoče a houpaček 1 x ročně. Zahradní nářadí je natíráno 

ochrannou barvou vždy v jarních měsících. V letních měsících lze využívat zahradní domek 

k výuce dětí, kreslení apod. 

Odpočinek, spánek:         individuální 

Zařazení v režimu:          12:15 -14:15 

 respektujeme věk i individualitu dítěte 

 dle potřeby zařazujeme klidné relaxační aktivity dle přání dětí 

 

Ukládání lehátek:   lehátka se každodenně skládají, lůžkoviny a pyžama se po provětrání 

ukládají do polic, každé dítě má svou oddělenou plochu na prádlo, vždy v letních měsících a 

podle individuální potřeby rodiče vyperou pěnové podložky na lehátka doma, pyžamka si děti 

berou k vyprání vždy v pátek domů 

Stravování: 

 Příprava stravy:    vlastní- ve školní jídelně 

 Podávání svačin:    od 8:45 hod   – 9:00 hod 

                                                     od 14:30 hod –15:00 hod  

 Systém podávání:   samoobslužný u  jednotlivých stolečků 

                                                           tekutiny nalévá učitelka 

                                                  

 Oběd MŠ:    11.40 – 12.00 hod 

                                                           polévku dětem nalévají učitelky  

                                                           hlavní chod  si děti na stůl přináší a odnáší samy 

                                                           vždy pod dohledem jedné z učitelek 

     připravené nápoje rozdávají  dětem  učitelky 

             V průběhu celého stravování v MŠ  individuálně dopomáhají se sebeobsluhou dětí 

učitelky dle jednotlivých potřeb dětí.                                                                                                      

                                                              

 Časový odstup jednotlivých jídel:  dopoledne- 2 hod 55 min   ( svačina- oběd ) 

                                                                          odpoledne   2 hod. 50 min. ( oběd- svačina) 

Pitný režim: dle individuálních potřeb stále k dispozici. 

Místo:    školní jídelna, třída MŠ 

Druh nápojů:   ovocný čaj, ovocné šťávy, džus, voda s citrónovou šťávou 

Způsob obsluhy:  samoobslužný, nerezová várnice, ve třídě vlastní hrníčky- 

děti si nápoj nalévají dle potřeby do svého hrníčku, použitý hrníček odkládají na tác 



Tekutiny jsou k dispozici celodenně. Doplňování tekutin zajišťují ve třídě učitelky MŠ, mytí   

nádobí je prováděno denně v myčce ŠJ. 

Otužování – větrání: 

 otužování vzduchem - každodenní pobyt venku, ne za silného deště, větru či mrazu 

nebo teploty pod -10 stupňů 

 větrání třídy pravidelné 

III. Způsob nakládání s prádlem 

Výměna prádla:  ručníky, pyžama  1x týdně 

      lůžkoviny   1x 3 týdny 

Způsob praní:  ve smluvním zařízení 

Způsob manipulace s prádlem:  

S prádlem manipuluje školnice, která prádlo chystá k odvozu a čisté ukládá do 

skříní v šatnách. Čisté a použité prádlo není na stejném místě.Při individuálním 

znečištění – učitelka uloží do sáčku, předá rodičům k vyprání. 

 

 

IV.   Závěrečná ustanovení 

Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 23. 01. 2012 , osobně byl projednán se 

školnicí, která zajišťuje přípravu lůžek, výměnu prádla a větrání lehárny a herny.  

Změny provozního řádu budou prováděny formou číslovaných doplňků.  

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena: Beníčková Jarmila, vedoucí uč. 

MŠ. 

Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.09.2009 

 

 

 

V Bystřici pod Lopeníkem dne  22. 01. 2012                 

 

 

 

                                                                                             Bc. Monika Petrášová 

                                                                                                     ředitelka školy 


