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Základní škola a Mateřská škola Úsov, Školní 187, 78973 Úsov 

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

1 Základní údaje: 

 

1.1 Zřizovatel:  Město Úsov 

1.2 Sídlo   Školní 187, 789 73 Úsov 

1.3 IČO   70944164 

1.4 Ředitel školy  Ing. David Kalousek 

1.5 Vedoucí učitelka  Jarmila Motlíčková 

1.6 Kontakt   +420 583 435 108 

+420 737 913 487 

+420 737 560 626 (ředitel školy) 

1.6 Kapacita školy:  60 dětí 

1.7 Typ školy:   Mateřská s celodenním provozem 

 

 

2 Úvodní ustanovení 

 

Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. 

 

3 Všeobecná ustanovení 

3.1 Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických 

podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické 

podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a 

mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně 

pitného režimu. 

 

 3.2 Provozní řád se řídí zejména: 

 Zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon) 

 Vyhláškou č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání 

 Vyhláškou č. 410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Vyhláškou č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování 

 Vyhláškou 252/2004S., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

 Vyhláškou č. 64/2005Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

 Vyhláškou č. 464/2000Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, 

sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch 

 Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání  

 Vnitřním řádem školní jídelny 
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 provozním řádem zahrady MŠ 

 

4 Režimové požadavky 

Provoz školy: 6:30 – 16:00 

Nástup dětí do MŠ: děti se scházejí od 6,30 do 8,15 hodin  

Spontánní hra: dopoledne od 6,30 do 8,30 hodin 

      odpoledne od 14,30 do 16,00 hodin  

 

Činnosti řízené pedagogem: I. oddělení: 8,30 do 10,00 hodin 

              II. oddělení 8,30 do 10,00 hodin 

 

Sledování televize: nepravidelně, doba trvání v jednom sledu 0,5 hodin. 

Budova zabezpečena vchodovým telefonem (vrátníkem), který je ovládán z pracovny 

ekonomky školy, ze sborovny školy případně ředitelny školy. 

Dojíždění žáků: Žáci do školy dojíždějí z přilehlých obcí dle platného jízdního řádu hromadné 

dopravy. Žáci dojíždějí do školy autobusem nebo autem s rodiči, v případě dojíždění na kole 

musí být zajištěn písemný souhlas zákonných zástupců. 

 

5 Pohybové aktivity 

 
Podmínky, vybavení – pro cvičení jsou využívány herny v obou odděleních, 1x týdně chodí 

děti II. oddělení cvičit do tělocvičny ZŠ, v jarních měsících je využívána zahrada MŠ a hřiště. 

V prostorách MŠ využívají dětí ke cvičení žebřiny, trampolínu, žíněnky, skluzavku, švédskou 

bednu.  

Z tělovýchovného náčiní jsou to: skákací gumové míče, molitanové míčky a polštářky, 

drátěnky, stuhy, šátky, kroucené šňůrky, gumové míče, (,,jež‘‘) malé i velké, švihadla, lana, 

obruče, kroužky, dřevěné hůlky. 

Zahrada MŠ je vybavena průlezkou, skluzavkou, ,,opičí‘‘ dráhou, houpačkami, pružinovými 

houpadly a balanční lávkou. 

 

Druhy pohybových aktivit: 

- ranní cvičení v obou odděleních 

- sportovní aktivity ve II. oddělení – 1x týdně 

- plavecký výcvik (10 lekcí- dle určení krytého bazénu Mohelnice) 

 

 

Pobyt venku 

K pohybových aktivitám je využívána zahrada MŠ a hřiště. Na zahradě MŠ udržuje travnatou 

plochu provozovatel – MěÚ v Úsově, písek v obou pískovištích je obměňován 1x za 2 roky. 

Zahrada je využívána především na jaře, v létě a na podzim, v zimě při hrách se sněhem. 

V sezoně děti využívají zahradu od 9,45 do 11,45 hodin. Délka pobytu venku je 2 hodiny (od 

9,45 do 11,45 hodin). Při pobytech venku si děti upevňují a procvičují pohybové dovednosti a 

schopnosti, rozvíjejí rozumové znalosti a vědomosti.  
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6 Režim odpočinku a spánku 

Děti odpočívají po obědě na lehátkách a to v době od 12,30 do 14,15 hodin. Ložnice s lehátky 

je stálá, ukládání lůžkovin není nutné. V každé herně je odpočinkový koutek.  

 

7 Režim stravování 

Stravu pro děti připravuje školní stravovna. Dopolední svačina se podává v době od 8,30 do 

9,00 hodin, odpolední svačina od 14,20 do 14,45 hodin. Obědy se vydávají od 11,50 do 12,20 

hodin.  

 

Provoz školní jídelny se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem resp. provozním řádem 

školní jídelny. 

 

8 Pitný režim  

 
V obou odděleních je od 6,30 hodin k dispozici čaj, ovocná šťáva. Každé dítě má hrníček 

může se kdykoliv napít. Nádoba s nápojem je připravena na servírovacím vozíku. 

Při pobytu venku – na zahradě MŠ- se nádoby s nápojem a hrníčky přenáší do zahradní 

místnosti a i zde mají děti možnost se napít. 

 
 

9 Otužování  

 

Otužování je prováděno denně větráním tříd a cvičením při otevřených oknech. V rámci 

plaveckého výcviku se děti sprchují a navštěvují saunu. Ve spolupráci s rodiči je dbáno na 

přiměřené oblékání vzhledem k teplotě ve třídě a počasí venku. 

 
10 Způsob nakládání s prádlem 

 

Výměna prádla 

Lůžkoviny   - 1x za měsíc 

Pyžama  - 1x za 10 dní 

Ručníky  - 1x týdně 

Praní a manipulaci s prádlem spojené se skladováním prádla zajišťuje domovnice na MŠ. 

 

 
 

 
V Úsově 1. 9. 2022 

 

Zpracovala: Jarmila Motlíčková, vedoucí učitelka MŠ 

Schválil: Ing. David Kalousek, ředitel školy 

 


