
 
 ZÁSADY  PROVOZNÍHO  ŘÁDU 

 
Údaje o zařízení 
ZŠ a MŠ Všeruby, příspěvková organizace, 330 16  Všeruby 145  
Zřizovatel:  Město  Všeruby, 330 16 Všeruby 2 
Mateřská škola s celodenní péčí 
Tel. čísla: 377 915 160, 377 927 142, 377 225 589 – odloučené pracoviště 
Kapacita školy: 67 dětí - od 1. 9. 2012 
Provozní doba: 6,15  -  16,00 hod. - hl. budova MŠ - Všeruby 145 
                         6,15  -  16,00 hod. - odloučené pracoviště   - Všeruby 1 
 
Režimové požadavky (hl. budova MŠ) 
 6,15 – 8,30  – příchod dětí, společné hry dětí v 1. tř., v  7,30  odchod  dětí do 2.třídy  
6,15 – 9,30  -hry a činnosti dle zájmu dětí,  komunikační kruh, tělovýchovné chvilky, řízené a 
spontánní činnosti vycházející ze všech oblastí předškolního vzdělávání -přizpůsobené věku, 
schopnostem a zájmu dětí, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi 
8,15 – 8,45  dopolední průběžné svačiny  
9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku,  pobyt venku – přizpůsoben počasí 
11,30  - hygiena, oběd  - v  prostředí 1. tř. - nejdříve pro 1. tř., pak pro 2. tř.  
Po obědě   - 1. tř. – hygiena, odpočinek a spánek dětí, klidové aktivity 
2. tř. – hygiena, odpočinek  a spánek dětí, klidové aktivity,zaměření na předškolní děti 
od 14,15 - odpolední svačiny 
do 16,00 hry ve třídě, na zahradě, pohybové aktivity, odchody dětí domů 

 

Režimové požadavky (odloučené pracoviště): 
6,15 – 8,30  – příchod do MŠ / pro PD doporučen příchod do 8,00h. / 
8,15 – 8,45  - dopolední  průběžná svačina  
6,15 – 9,30 - hry a činnosti dle zájmu dětí,  komunikační kruh, tělovýchovné chvilky, řízené a 
spontánní činnosti vycházející ze všech oblastí předškolního vzdělávání -přizpůsobené věku, 
schopnostem a zájmu dětí, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi – příprava na 
vstup do ZŠ 
9,30 – 11,30  – příprava na pobyt venku, pobyt venku -přizpůsoben počasí 
11,45 – hygiena,  oběd 
Po obědě – hygiena, odpočinek dětí, hry s hračkami, dle zájmu dětí -  zpívání ,hravá 
angličtinka,  logopedická prevence,  tělovýchovné chvilky, pobyt na zahradě 
od 14,15 – odpolední svačina 
do 16,00 –  společné hry ve třídě, na školní zahradě, pohybové aktivity,odchody dětí domů 
 
Údržba zeleně a herních prvků 
Údržba zeleně na zahradě – zahradnická firma,  pracovníci obce, pracovnice MŠ, pomoc  
žáků  ZŠ při  pracovních činnostech. 
Údržba pískoviště a ostatního vybavení  - pracovnice MŠ,  p. školník,  odborný servis 
- pravidelné kontroly – viz. přehled kontrol 
Výměna  písku – zajistí na požádání zřizovatel, čištění písku, používání krycí sítě. 
 
 
Školní zahrady 
Prostory nejsou určené pro veřejnost. 
Za bezpečnost dětí ručí pí. učitelky, po předání dětí rodičům ručí za své dítě (děti) rodiče a 
opouští zahradu MŠ. Děti je nutné vést k opatrnosti a šetrnému zacházení s veškerým 
zařízením. Po ukončení pobytu na zahradě musí být zahrada uklizena.  
 
 



Odpočinek a spánek dětí 
V 1. a 2. tř. spánek a odpočinek na  lehátkách.Ve 3. tř. odpočinek na podložkách s polštářky. 
Doba spánku a odpočinku je individuální, podle potřeb a věku dětí. 
Lehátka jsou uskladněna dle hygienických norem, lůžkoviny jsou ukládány do skříní, 
jednotlivě oddělené. O jejich rozkládání, větrání a úklid se starají pí. uklízečky. 
Povlečení na lůžkoviny a pyžama mají děti vlastní. 
 
Stravování 
Strava je dovážena ze šk. jídelny ZŠ  / do odl. prac. autem / - vyčleněny  pracovnice pro MŠ. 
Svačiny  - průběžné  - dopolední přibližně od 8,15 hod. do 8,45 hod. 

- odpoledne od 14,15hod.  
- děti se samostatně obsluhují, individuální pomoc nejmladším dětem 
- strava připravena na vyčleněném stolečku, použité nádobí odnášeno zvlášť  na   

vyhrazené místo                                
Obědy  -  od 11,30 hod.   -  připravuje pí. kuchařka                       

- polévku nalévají pracovnice ŠJ nebo pí. učitelky 
- hlavní jídlo se obsluhují děti samy, mladším dětem pomáháme 
- strava se vydává okýnkem z přípravny jídla, použité nádobí odkládáno na určené 

místo  
Pitný režim  -  přípravu a doplňování zajišťují pí. kuchařky – zajištěn v průběhu celého dne 

- druhy nápojů – různé druhy čajů, ojediněle nápojů / mají atest – u vedoucí ŠJ / 
- způsob obsluhy –  děti  se obsluhují samostatně, popř. s dopomocí 

 
Otužování 
Větrání dle potřeby – především před spaním a odpočinkem dětí, při pohybových činnostech. 
Specifické formy cvičení: míčkování, jóga. 
 V letním  období hry s vodou na zahradě. 
Cvičení venku – zahrada, hřiště, cvičení v tělocvičně. 
Delší vycházky do okolí za příznivého počasí. 
Předplavecký výcvik, bruslení, pobyt v solné jeskyni. 
Přiměřené oblékání – s ohledem na počasí. Vycházky i za mírného deště.V zimě  –omezený 
pobyt venku /smog, mráz pod-10C 
 
Způsob nakládání s prádlem 
Rodiče vodí děti do MŠ vhodně a čistě oblečené,děti si musí své věci poznat nebo mít 
označené /možnost  mít v MŠ náhradní prádlo při znečištění /. 
Na přezutí bačkorky, ne pantofle z bezpečnostních důvodů. 
Ručníky  -  školní -  výměna  1x týdně  / v případě potřeby častěji / - zajištěno praní v ZŠ 
Povlečení na lůžkoviny - každé dítě vlastní- výměna  za tři týdny - perou rodiče a nosí včas 
zpět 
Pyžamo – vlastní – výměna za dva týdny  - perou rodiče a nosí včas zpět. 
 
Dítě v MŠ potřebuje 
Přezůvky (bačkorky), pláštěnku, tepláky, tričko, popř. další náhradní oblečení, hrneček na 
pitný režim. Děti, které spí - povlečení na lůžkoviny a pyžamo. Pro děti  na odloučeném 
pracovišti ještě potřeby na čištění zubů. 
 
Nadstandartní aktivity 
Plavání, bruslení, pobyty v solné jeskyni – přihlášení je dobrovolné, všem  dětem je zajištěn 
plnohodnotný program v souladu se ŠVP  
 
Ostatní případné aktivity / kroužky / jsou mimo provozní dobu MŠ a nezasahují do ŠVP. 
 
MŠ informuje včas o akcích pořádaných školou / písemným sdělením na nástěnkách MŠ, na 
webových stránkách školy, ústním sdělením, pozvánkami / 


