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PROVOZNÍ ŘÁD Mateřské školy v Předklášteří

Změny: 

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

1. 31. 8. 2015 2 1. 9. 2015 Ředitelka školy
2. 26. 9. 2016 2,3 1. 10. 2016 Ředitelka školy
3. 29. 8. 2018 2,3 1. 9. 2018 Ředitelka školy Rozšíření  kapacity  MŠ o

jednu  třídu,  vzdělávání
dětí 2 – 3 roky

4. 17. 9. 2019 2,3,4 1. 10. 2019 Ředitelka školy  logopedie
 obědy  -   výdej,

přejídání dětí
 venkovní žaluzie

5. 31.8. 2020 2 1.9.2020 Ředitelka školy Složení  tříd,  využití  MŠ
pro jiné aktivity

6. 27. 8. 2021 2,3 1. 9. 2021 Ředitelka školy Využití  MŠ  pro  jiné
aktivity,  odpočinek  -
spánek, pitný řežim.

1



1. Údaje o zařízení
Název  školy: Základní  škola  a  Mateřská  škola,  Předklášteří,  okres  Brno   -  venkov,
příspěvková organizace
Ředitelství školy: 666 02, Předklášteří Komenského 1097
Adresa školy: 666 02 Předklášteří, Na Stráňově 1127

Popis zařízení
Typ mateřské školy: předškolní zařízení s celodenním provozem
Provozní doba školy: 6,15 – 16,15 hodin
Kapacita školy: 73 dětí
Kapacita školní jídelny: 200 dětí
Počet tříd: 3 
Složení tříd a počet dětí ve třídách: I. třída: 12 – 16 dětí ( 2-3 roky) nebo 18 dětí (2-3-4 let), 
II. Třída: 28 dětí (3-4-5-6 let), III. Třída: 27 dětí (4-5-6-7 let)

Podmínky pro provoz:
I. třída: místnost se 4 stolečky a židličkami + herna = prostor pro odpolední odpočinek
I. třída – umývárna: 6 umyvadel, 5 záchodků, 2 pisoáry
II. třída: místnost s 5 stolečky a židličkami, která slouží i jako herna, samostatná místnost pro
odpolední odpočinek
II. třída - umývárna: 5 umyvadel, 4 záchody, 2 pisoáry
III. třída: místnost s 5 stolečky a židličkami + herna= prostor pro odpolední odpočinek
III. třída – umývárna: 5 záchodků + 4 umyvadla
Zahrada – velikost: cca 2000 m²

Využití mateřské školy pro jiné aktivity:
 Logopedie
 Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky
 Angličtina 

2. Režimové požadavky
Provozní doba: od 6,15 h do 16,15 h.
Režim dne  je  z provozních  důvodů  upraven  pro  každou  třídu  a  učitelky  ho  přizpůsobují
aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou
dobu.

Děti nastupují nejpozději  do  8, 15 h. Pozdější příchod lze dohodnout s učitelkou. Zákonní
zástupci nebo pověřené osoby jsou povinni předat dítě osobně učitelce.  
Spontánní hry: probíhají celý den, kromě doby, kdy jsou děti na vycházce.
Řízené  činnosti  (nepřímo  i  přímo): probíhají  v průběhu  celého  dne  formou  individuální,
skupinové nebo kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmu dětí.
Pobyt  venku:  zpravidla  2  hodiny  denně  (dle  počasí)  dopoledne:  9,  45  –  11,  45  hodin,
odpoledne (dle počasí a roční doby) po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících
se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje nebo je omezen: silný
vítr,  déšť,  mlha,  znečištěné  ovzduší  nebo  teplota  pod  –  10°C,  stejně  tak  vysoké  teploty
v letních měsících.
Odpočinek, spánek: I. a III. třída: po obědě se všechny děti převlékají do pyžama, svlečené
oblečení si nechávají u své postýlky nebo na lavici, každý odpočívá na svém lehátku, které je
opatřeno matrací a je vysoké 23 cm, délka lehátka je přizpůsobena růstovým potřebám dětí –
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130 nebo 140 cm. Lehátka denně připravuje i uklízí školnice tak, že vyvětrá místnost, ustele
lůžkoviny, nahoru složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.
II. třída má na odpočinek samostatnou místnost, kde jsou lehátka rozložena po celý den, jsou
vysoká (i s matrací) 25 cm a dlouhá 140 cm, zde se děti převlékají na lavici, nad kterou jsou
umístěny věšáčky, na nichž mají pověšená pyžama. 

Stravování:  dítě,  které  je  v MŠ  přítomno,  se  stravuje  vždy,  stravování  zajišťuje  vlastní
jídelna.
Ranní svačina se podává v 9,00 hodin, děti stolují společně, vybírají si množství jídla.       V I.
a II. třídě natírá pečivo učitelka po dohodě s dítětem, ve III. třídě si každý maže pečivo sám
podle své chuti. Děti mají možnost výběru nápoje. Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu
určené.
Obědy se vydávají od 12, 00 do 12, 30 hodin. Polévku si děti ze III. třídy nalévají  samy,
hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka. Děti si pro jídlo chodí samy k okénku pro výdej
stravy. Děti jsou vedeny k tomu, aby si samy říkaly, kolik jídla chtějí. Do jídla je nenutíme,
snažíme se, aby vše ochutnaly. Máme nastavena pravidla, aby nedocházelo k přejídání dětí.
Při obědě používají dle schopností příbory, po obědě si po sobě všichni uklízí nádobí, všichni
zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.
Rodiče mají právo si 1. den nemoci odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11, 00 do 11, 45
hodin.
Odpolední svačina se podává od 14,15 hodin. Děti si mohou vybrat namazané nebo suché
pečivo.
Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové (čaj) a plastové
(voda) konvici, které si mohou samy nalévat do připravených platových kelímků. Při každém
pití si berou nový čistý kelímek, po použití je odnášejí na okénko. Umytí kelímků zajišťují
paní kuchařky.  Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu. V letních měsících je pitný
režim zajištěn i při pobytu na školní zahradě.

Podmínky pohybové výchovy:
Ve  třídě:  zdravotně  zaměřené  cvičení  (protahování,  uvolňování,  relaxace, cvičení  na
plochonoží), dětská  jóga,  pohybové hry,  hudebně  pohybové činnosti,  přirozené  pohybové
aktivity.
Zahrada - vybavení: lanová pyramida, trampolína, pískoviště, houpačky, pružinové houpadlo,
zabudované pneumatiky, skluzavka, lanová lávka, lanovka, vrbový tunel, vrbová hnízda. Děti
mohou využívat hračky na písek, sportovní pomůcky, odrážedla, koloběžky, zahradní náčiní,
které jsou uloženy v domečku na zahradě MŠ.
Park, víceúčelové hřiště: volný pohyb dětí, hry s pravidly, sportovní aktivity.
Hala u  ZŠ: 1x týdně, děti se převlékají do sportovního oblečení – pohybové hry, cvičení na
nářadí.

Otužování:
- pravidelné větrání tříd
- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
- dostatečný pohyb venku
- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

Vzdělávání dětí od 2 do 3 let:
Děti ve věku 2 – 3 let se vzdělávají samostatně v I. třídě. Kapacita třídy je 12 – 16 dětí. Režim
dne je upraven podle potřeb děti této věkové kategorie.
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Vybavení třídy: třída je vybavena hračkami pro děti od 2 let, ve třídě jsou umístěny židličky a
stolek, které odpovídají antropometrickým požadavkům těchto dětí, rohy jsou chráněny kryty,
odpadkový koš je opatřen víkem.
Stravování:  děti  pro  lepší  udržení  čistoty  používají  omyvatelné  bryndáky,  které  školnice
každý den umývá.
Hygiena:  umývárna je vybavena: protiskluzovými stupínky, nočníky, přebalovacím pultem,
sprchou a vaničkou, košem na pleny.

3. Způsoby zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení
Školnice ve spolupráci s učitelkami udržují teplotu ve třídě a v šatnách 22 ± 2° C, na chodbě
18° C,  v umývárnách 20° C. Teploměry jsou umístěny v každé  třídě.  Větrání  zajišťujeme
okny.  Denní  světlo  je  zajištěno  velkými  okny.  Ve  všech  třídách  jsou  okna  opatřena
venkovními  žaluziemi  –  regulace  tepla  v  horkých  dnech.  Umělé  osvětlení  je  ze  stropu
zářivkami.

  
4. Způsob zajištění výměny prádla a skladování prádla

Lůžkoviny  (povlak  na  polštář,  povlak  na  peřinu,  natahovací  prostěradlo  s pogumovanou
spodní  stranou)  si  děti  přinášejí  při  nástupu do MŠ. Výměna lůžkovin  se provádí  jednou
za 3 týdny, rodiče si v pátek použité lůžkoviny odnášejí domů na vyprání a v pondělí přinášejí
čisté. 
Polštáře a deky se perou 1x ročně a záclony 2x ročně, koberce čistíme 1x ročně.
V umývárnách děti používají jednorázové papírové utěrky, ručníky nepoužíváme.

5. Úklid prostor školy
Denně se stírají na vlhko všechny podlahy a povrchy, koberce se čistí vysavačem, vynášejí 
odpadkové koše, za použití dezinfekčních prostředků se umývají umyvadla, pisoárové mušle  
a záchody.
Jednou týdně se omývají stěny hygienických zařízení a dezinfikují se podlahy.
2x ročně se umývají okna včetně rámů, svítidla.
2x ročně probíhá celkový úklid všech prostor, zařizovacích předmětů a hraček.
1x ročně se perou balónky z relaxačního bazénku.

Tento provozní řád slouží jako jeden ze základních podkladů pro tvorbu časového režimu 
školy. Všichni pracovníci s ním budou seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.

Vypracovala Mgr. Hana Kolaříková.

Řád nabývá platnosti dne: 1. 9. 2021

V Předklášteří dne 31. 8. 2021              _______________________________________

                                                                                   Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

                                                                        _______________________________________
Mgr. Hana Kolaříková – vedoucí učitelka MŠ
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