
  

 Základní škola a mateřská škola Daskabát, 
  příspěvková organizace, č. p. 72, 779 00  Daskabát 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 
Pracovníci mateřské školy: 

 

Tereza Studená – zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 

Mgr. Monika Globa – učitelka MŠ 

 

Vendula Smolková – asistent pedagoga  

 

Monika Čeppová – provozní pracovnice 

 

 

Nástup dětí do MŠ: 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. 

Děti jsou přebírány do 8:00, později pouze po domluvě vedení mateřské školy s rodiči. 

Odpolední provoz končí v 16:00, kdy se školka zavírá. 

 

U každého dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí a na jejich individualitu. 

 

Během dne se prolínají spontánní činnosti dětí s didakticky cílenými činnostmi. Vše vychází z 

potřeb školy (tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební). 

 

Spontánní činnost 

Je zařazována pravidelně denně do 9:00 hodin, rovněž v průběhu řízených aktivit, kdy 

učitelka nepracuje s celou skupinou dětí. Dále tvoří větší část pobytu venku a odpoledních 

zájmových aktivit. 

 

Řízená činnost 

Je zařazována v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce, 

vycházející z ŠVP, potřeb a zájmů dětí. 

 

Pohybové aktivity 

Jsou zařazovány denně, a to formou pohybových her, zdravotních cvičení, hudebně pohybové 

činnosti, cvičením na překážkové dráze a využití tělovýchovného nářadí a náčiní, pobytu 

venku, v herně, v tělocvičně a rovněž na zahradě MŠ. 

 

Pobyt venku 

Minimálně jednu hodinu denně (délka pobytu stanovena v Režimu dne) dle počasí. V teplých 

dnech se veškeré činnosti přesouvají co nejvíce do venkovních prostor – okolí školy, školní 

hřiště, obecní hřiště, blízký les, školní zahrada.  

 



Odpočinek, spánek – relaxace na lehátku 

Děti na lehátku relaxují nebo spí (doba vymezena v režimu dne). Vždy je respektována 

individuální potřeba dítěte. Lehátka jsou po provětrání ukládána do polic k tomu určených, 

včetně lůžkovin a pyžam. 

 

Stravování 

Strava je dovážena ze SOU Velký Újezd, v MŠ je výdejní místo vybavené dle platných 

hygienických norem. Strava je zpracována dle norem a obsahuje všechny složky důležité ke 

správnému tělesnému vývoji a výživě dětí. Dětem je strava vydávána v pravidelných 

3hodinových intervalech. 

Je dbáno na dodržování zásad stolování a zdravého životního stylu. Pedagogové vedou děti k 

samostatnosti. Systém podávání jídla je uplatňován dle vyspělosti dětí se vzrůstající 

náročností na sebeobsluhu u nejstarších dětí. 

Rodiče si mohou vyzvednout při absenci svého dítěte nahlášenou stravu pouze první den od 

11:00-11:30 hodin.  

 

Pitný režim 

Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim, nápoje jsou dětem podávány, nabízeny v průběhu 

celého dne, a to i při pobytu na zahradě MŠ. 

 

Otužování 

Děti jsou zapojovány do jednotlivých forem otužování pravidelně, avšak s respektováním 

jejich aktuálního zdravotního stavu – rekonvalescence, stavy po očkování, kožní problémy, 

přání rodičů, apod. 

Děti jsou otužovány jednak přiměřeným oděvem během dne, odkládáním nadbytečného 

oblečení při cvičení, řádným větráním v místnostech, pravidelným pobytem venku. 

 

Způsob nakládání s prádlem 

Ložní prádlo je vyměňováno jedenkrát za tři týdny (maminky perou doma), ručníky mají děti 

papírové jednorázové nebo látkové. Látkové se perou a žehlí v MŠ, mění se dle potřeby, nebo 

jednou týdně, a to každý pátek. 

Pyžama mají děti vlastní, na vyprání si je berou domů vždy každý druhý pátek v měsíci, nebo 

dle potřeby. 

 

Režim dne 

 

Provoz: 6:30 – 16:00 

6:30 – 9:30 Doba určená pro příchod dětí, spontánní herní a pohybové aktivity podle volby 

dětí a výběru, dopolední svačina, výtvarné, pracovní a hudební činnosti, 

individuálně zacílené práce s dětmi prováděné podle ŠVP, práce s dětmi ve 

skupině, jazykové chvilky, prostor pro práci s dětmi se zvýšenou potřebou 

individuální péče, osobní hygiena a příprava na pobyt venku. 

 

9:30 – 11:30 Pobyt venku - během pobytu venku jsou realizovány jak aktivity řízené, tak 

volné, důraz je kladen zejména na aktivity pohybové, na seznamování dětí s 

přírodou a blízkým okolím. 

 

11:30 – 12:00 Společný oběd, osobní hygiena. 

 

 



12:00 – 14:30 Odchod dětí domů, příprava k odpolednímu odpočinku, čtení pohádky, spánek 

nebo relaxace (odpočinek) na lehátku, přípravná individuální práce s dětmi s 

nižší potřebou spánku. 

14:30– 16:00 Osobní hygiena, odpolední svačina, volné herní a pohybové aktivity dětí, 

didakticky sílené a individuální činnosti, jazykové chvilky, rozhovory a 

povídání s dětmi, smyslové hry, doba určená k přebírání dětí zákonnými 

zástupci. 

 

16:00  Uzavření MŠ. 

 

 

DOPORUČENÍ: doporučená doba příchodu dětí do MŠ do 8:00. Pozdější příchod narušuje 

činnost dětí, zejména předškolních. 

 

 

Účinnosti provozního řádu: tento řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 

 

Daskabát dne 26. 8. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Eva Maršálková 

ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 


