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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

Provozní řád mateřské školy 

2017/2018 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví) 

 

 

Předmět vymezení:        Mateřská škola „KLUBÍČKO“ 

     Údaje o zařízení            Základní škola a Mateřská škola Střítež,  

                                       okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Adresa:                          739 59 Střítež 108 

Odloučené pracoviště:   739 59 Střítež 213 

IČO:                               750 264 57 

Vedoucí učitelka:           Herecová Danuše 

Telefon:                          558 694 335, 739 921 483, 739 921 484 

Typ MŠ:                         s celodenní péčí 

Stanovená kapacita:       55 dětí 

Počet tříd:                       2 

Provozní doba:               6:30-15.30 hodin 

 

Režimové požadavky 

Provozní doba v jednotlivých třídách: 

I.  třída „Koťata“      06.30-15.30 hodin 

II. třída „Myšky“       06.30-15.30 hodin 

První třída se nachází v hlavní budově školy, druhá třída je na odloučeném pracovišti školy, 

tj. v budově KD vedle školy nad poštou. Obě třídy mají celodenní provoz. 

 

Spontánní činnosti 

Jsou zaměřeny na rozvoj dětské tvořivosti – individuální i kolektivní, rozvoj sociálně 

komunikačních schopností dětí, výtvarnou a zájmovou činnost. Na závěr her jsou děti vedeny 

k úklidové činnosti a v ranním kruhu pak sdělují své prožitky, pedagog volí zajímavá témata 

k rozhovorům v komunikačním kruhu. 

 

Řízené činnosti 

Začínají pohybovou chvilkou, denní rozcvičkou, jejíž doba a obsah jsou přiměřené věku dětí  

a obsahují pohybové aktivity s náčiním, pohybové a taneční hry, dechová cvičení s prvky jógy 

atd. Další řízené činnosti jsou plněny dle programu ŠVP a zaměřeny na plnění 

konkretizovaných výstupů a všestranný rozvoj dítěte. Jejich obsah, metody i doba jsou 

přiměřené věku dětí, vzájemně se prolínají a doplňují. 

 

Pobyt venku a pohybové aktivity 

Nejmenší děti využívají především školní zahradu s pískovištěm a průlezkami,  

také multifunkční hřiště za KD. Větší děti chodí na procházky do lesa, k řece, k rybníku  

a na hřiště. Délka pobytu venku je za příznivého počasí dvě hodiny, v případě nepřízně počasí 

si děti hrají ve třídě, popřípadě mohou krátkodobě sledovat pohádky. Pískoviště je 2x ročně 
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

spařováno horkou vodou, pravidelně překopáváno a prosíváno. Výměnu písku provádíme  

1x za dva roky.  Pískoviště je zakryto vzdušnou tkaninou. Trávník na zahradě je pravidelně 

kosen, vybavení a skluzavku a další herní venkovní prvky kontroluje revizní technik 1x ročně.  

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni uzamykat branku zahrady vedoucí k místní komunikaci  

a uzavřít rovněž další vstup (branku) na školní pozemek zajištěním uzávěru a zvýšeným 

dohledem nad dětmi nacházejícími se v blízkosti této branky, která je v bezprostřední 

blízkosti parkoviště a zvýšeného pohybu cizích osob. Při pobytu dětí na multifunkčním hřišti 

pedagogický dohled zajistí bezpečnost dětí uzamčením východu. Při pohybových aktivitách 

na hřišti u parku je potřeba dbát na zvýšený dohled nad rizikovým neoploceným prostorem 

vedoucím k trati.  

 

Stravování dětí 

Pokrmy se připravují ve školní jídelně. I. třída se stravuje ve školní jídelně, dětem z II. třídy 

se strava donáší v přenosných kontejnerech, kde se výdejně starají o výdej pověření 

zaměstnanci školy. Nádobí je umyto a uskladněno ve výdejně, varné kontejnery se odnášejí  

a umývají v kuchyni. Výdej do várnic zajišťují kuchařky, přepravu zajišťují pověření 

zaměstnanci školy. Z důvodu navýšení prostorové kapacity školní jídelny a zajištění výškově 

odpovídajícího nábytku může II. třída ke konzumaci hlavního jídla využívat také těchto 

prostor.  

 

Doba výdeje svačin: dopoledne od 09.00 do 09.30 hod., odpoledne od 14.00 do14.45 hod. 

Doba výdeje obědů: od 11.00 do 11.45 hod. 

Časový odstup pokrmů je dvě hodiny. Systém podávání pokrmů je částečně sebeobslužný. 

 

Pitný režim 

Bylinné čaje, šťávy, vitamínové nápoje – připravuje uklízečka MŠ vždy ráno, rovněž pečuje  

o čistotu hrníčků, denně je omyje, 1x týdně vloží do myčky.  

 

Otužování 

Pobyt venku, větrání tříd, používání čističek vzduchu, plavecký výcvik dětí, lyžařský výcvik 

dětí. 

 

Způsob nakládání s prádlem 

Převlékání a výměnu ložního prádla zajišťují co 21 dnů paní uklízečky. Špinavé lůžkoviny  

a ručníky jsou v igelitovém vaku přeneseny k vyprání do pračky ve škole. Suší se venku nebo 

na sušáku. Čisté ručníky i lůžkoviny jsou uskladněny v určených skříních v jednotlivých 

třídách MŠ.  

 

Zpracovala: Danuše Herecová, vedoucí učitelka MŠ 

Schválila:    Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 

 

Střítež dne 31. 8. 2017 

 

 

 

Zaměstnanci byli s provozním řádem MŠ seznámeni dne 31. 8. 2017 (viz záznam Seznámení 

s dokumentací školního roku 2017/2018) 


