
 
Základní škola a Mateřská škola Petrovice, příspěvková organizace   

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ PETROVICE 

Spisový znak č. j. ŠP 96/2017     Skartační znak  A.1.                 A10 

Vypracoval: Bc. Helena Kadlecová  

Schválil: Mgr. Květuše Leistnerová  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

I. Údaje o zařízení 

Základní a Mateřská škola Petrovice, příspěvková organizace, Petrovice 5, 403 37 

Telefon : 608 718 016 

Telefon – ved. uč.: 608 867 016 

Zřizovatel: Obecní úřad Petrovice 

Odpovědná osoba: Mgr. Květuše Leistnerová 

 

Typ: celodenní provoz 

Stanovená kapacita:   32 dětí    

Děti jsou rozdělené do dvou tříd – mladší děti – Berušky, starší děti – Včelky 

Provozní doba:            6:30 – 16:00 hodin 

Využití zařízení pro jiné aktivity: není 

 



II. Režimové požadavky 

Příchod dětí: 6:30 – 8:00 hodin 

Spontánní hry a činnosti: 6:30 – 8:00  

                                           14:30 – 16:00 

Činnosti řízené: 

Třída Berušek:          8:00 – 8:45 hod.               Třída Včelek: 8:00 – 8:30 hod. 

                                  9:10 – 9:30 hod.                                      8:45 – 9:30 hod. 

Svačina - Berušky:   8:45 – 9:10 hod.                Svačina – Včelky:  8:30 – 8:45 hod. 

Spontánní činnosti i činnosti řízené se prolínají a jsou organizované individuálně, skupinově i 

frontálně. 

Sledování televize: 

Frekvence a čas zařazení: v době odpočinku st. dětí – Včelek – 12:30 – 13:00  - 1x týdně 

Doba trvání v jednom sledu: 30 minut 

Pohybové aktivity: 

Podmínky: dobré 

Vybavení: Každá třída disponuje jednou herní místností, rozdělenou na dvě části. V jedné 

jsou stolečky na hry (stavebnice, puzzle, společenské hry atd.) a výtvarné či pracovní činnosti. 

Ve druhé části je volná plocha s podlahovou krytinou (kobercem). Tuto část využíváme 

v průběhu spontánních her, ranního cvičení a vzdělávacích činností. 

Druhy pohybových aktivit: ranní cvičení, spoutání i řízené činnosti s různým tělocvičným 

nářadím a náčiním, každodenní pobyt venku, plavání, bobování 

Zařazování v denním režimu: každý den, sezonní aktivity dle možností 

Pobyt venku: 

Pozemek využívaný k pohybové aktivitě: zahrada mateřské školy, fotbalové hřiště, hřiště na 

volejbal (budoucí dopravní hřiště). 

Ochrana pískoviště je zajištěna vhodnou plachtou . 



 

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti dětí dle ročního období, 

s koloběžkami, míči, bar. kruhy a metami, průlezky, hry na pískovišti, se sněhem, vycházky 

do okolí školy. Děti taktéž pobývají v lese, na louce, seznamují se s okolím rybníka. 

Příprava na odpočinek a spánek: 

Zařazení v režimu dne: 12:00 – 13:45 hod. – Berušky 

                                       12:30 – 13:45 hod. – Včelky  

Respektujeme individuální potřeby dětí: dítě, které neusne, pouze odpočívá, hraje si na lůžku 

s plyšáky či si prohlíží leporela, kreslí na mag. tabulku. V tomto čase také probíhá 

individuální práce s dětmi (IVP, PLPP)nebo dokončování prcí v centrech aktivit (CA) ve třídě 

Včelek. 

Ukládání lehátek: stohovatelná lehátka s pevnou podložkou jsou uložena v odděleném a 

větratelném  prostoru. Jsou denně větrána, pyžama jsou uložena v košíku, lůžkoviny jsou 

uloženy v přihrádkách. 

Čištění zoubků: následuje po příchodu z oběda – děti mají uložené kartáčky v kelímku na 

poličce u své značky. 

Stravování: 

Příprava stravy: vlastní 

Podávání svačin: 8:45 – 9:05hod – Berušky 

                             9:05 – 9:20 – Včelky 

Odpolední svačina: 14:30 – 14:45 

Systém podávání svačin: samoobslužný, mladším dětem pomáhá učitelka 

Obědy: 11:15 – 11:45 – Berušky 

             11:45 – 12:15 – Včelky 



Časový odstup jednotlivých jídel: 3 hodiny 

Dary: přijímáme pouze sladkosti v originálním balení s odpovídající záruční dobou 

Pitný režim: 

Příprava: v kuchyni školy, doplňování dle potřeby 

Druh nápojů: různé druhy ovocných  i bylinných čajů, voda 

Způsob obsluhy: samoobsluha, mladším dětem pomáhají zaměstnanci školy 

Barevně odlišené tácy, děti mají vlastní hrnečky z domova. 

Otužování a aktivity zdraví prospěšné: 

Ke každému dítěti přistupujeme s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem, s ohledem 

k jeho zdravotnímu stavu (informace rodičů) 

Způsob: otužování vzduchem, hry s vodou a sněhem, slunění 

Ostatní aktivity dle počasí a možností. 

Způsob otužování u zdravotně oslabených: dle pokynů lékaře 

Jiný způsob ozdravných opatření: ozdravné pobyty 

 

III. Způsob péče o prádlo 

Výměna prádla: lůžkoviny       1x za 21 dní 

                             ručníky           1x za týden 

                             pyžama           1x za týden 

                              vše                  dle potřeby ihned 

Způsob praní prádla: smluvní zařízení, pyžama rodiče 

Způsob manipulace s prádlem: 

Manipulace a skladování: čisté prádlo je ukládáno do speciálních skříní, špinavé do 

igelitových pytlů, pyžama si děti po příchodu do MŠ ukládají do označených košíčků 

v ložnici. 



 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


