
 Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín 

                            Provozní řád MŠ 

Č.j.:  1b/2015 Účinnost od:  1.září 2015 

Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 

Změny: 

 

I. Informace o zařízení 

 

Název školy: Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín 

Adresa:  Filipovská 686, 407 53 Jiříkov 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Hradecká 518 

Telefon:  Filipovská  -  412 338 362 

                Hradecká   -   412 338 388 

IČO:  70698481 

Ředitel:  Majáková  Lenka 

Zřizovatel: Město Jiříkov 

Typ MŠ :  celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita školy:  Filipovská  -  56 dětí 

                           Hradecká  -  75 dětí 

Provozní doba školy:  6,00  -  16,00 hodin 

 

II. Režimové požadavky 

 

   Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, učitelky jsou povinny 

ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je 

dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného 

koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd 

je omezeno na nezbytnou míru. 

 

a) Nástup dětí:  

Pokud možno do 8h, pozdější příchody (po 8h) předem hlásit, rodiče jsou 

povinni dítě dovést do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do 

mateřské školy může být uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační 

režim (záleží na rodičích). 

 

b) Spontánní hry:  

Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají 

celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, 

se zřetelem na individuální potřeby dětí. 

 

c) Didaktický cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): 

 Probíhají v průběhu celého dne formou individuální,skupinové či kolektivní 

práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Sledování televize –  



klasické pohádky na DVD, hra na počítači – výchovně vzdělávací programy 

pro MŠ 

d) Pohybové aktivity: 

        - denně zdravotně zaměřená cvičení ( vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační) 

        -    průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti  

        -    didakticky cílené pohybové činnosti ( použití nářadí) 

        -  denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu 

venku 

      Vybavení budov:  

              Filipovská     -   žebřiny,žíněnky, strachový pytel, lavičky, míče, tyče, 

obruče, lano, švihadla, kuželky 

              Hradecká      -   tělovýchovná sestava, žíněnka, strachový pytel, 

lavička, koza, kladinka, tyče, obruče, lano, švihadla 

e) Pobyt venku: 

 

Pobyt venku se neusktečňuje při mrazu pod -10st., při silném větru, 

dešti a při inverzích. 

 

Filipovská: 

 Denně 2 hodiny (dle počasí) – dopoledne – 9,30  -  11,30 hodin 

                                                  odpoledne – po odpočinku do rozchodu dětí 

V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. K pohybové aktivitě je 

využívána zahrada mateřské školy, která je dostatečně velká a nerovnosti terénu 

pomáhají ještě k lepšímu využití pohybové aktivity. Vycházky se směřují do 

přírody. 

Údržba školní zahrady: 

   1x za 14 dní posekat trávníku, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby 

zavlažování trávníků i pískoviště 

Způsob využití pobytu venku: 

  Spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. 

 

          Hradecká: 

Koncem listopadu 2015 jsme převzali nově vybudovanou přírodní zahradu, ke 

které byl nově vypracován vzdělávací obsah s tím, že v co největší míře se 

vzdělávací činnosti přesunou do zahrady, která je k tomu přizpůsobena 

(vzdělávací altán, záhonky, dřeviny stromky, květinový záhon) 

Údržba školní zahrady: 

   1x za 14 dní posekat trávník, denně zakrývat pískoviště, dle potřeby 

zavlažovat celou zahradu, udržovat keře,stromky,cestičky 

Způsob využití pobytu venku: 

   Téměř denně spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 

pohybovou aktivitou. 



f) Odpočinek,spánek: (12,15 – 14,00) 

 

Předškoláci odpočívají na rozložených lehátkách ve svých lůžkovinách po 

přečtení pohádky či příběhu cca 30min. a poté probíhají poobědové činnosti 

s přípravou na školu a volné klidové činnosti. 

 

Mladší děti po přečtení pohádky odpočívají na stabilních lehátkách. Lůžkoviny 

zůstávají na lehátkách, navrch školnice dětem složí pyžama, aby došlo k jejich 

provětrávání. 

 

Lehárna se převléká 1x za 3 týdny a starší děti si lůžkoviny nosí domů vyprat 

také 1x za 3 týdny. 

 

g) Stravování : 

 

- vlastní strava připravená ve školní kuchyni 

- dopolední svačiny se podávají v rozmezí od 8,30 – 9,00h a odpolední 

svačiny od 14,15 – 14,35h – kuchařky připraví svačiny na pojízdný vozík a 

nápoje do várnic s kohoutkem, odkud se děti samy obsluhují 

- obědy se vydávají od 11,40 – 12,00h – polévky kuchařky nalévají 

z bezpečnostních důvodů z připravených mís, hlavní jídlo servírují na 

pojízdný vozík odkud se předává dětem na stolečky, pro přídavky si děti 

chodí samy ke kuchyni, šikovné děti používají příbor, statní lžíci, po obědě 

si samy uklidí po sobě nádobí na pojízdný vozík – všichni zaměstnanci 

vedou děti k samostatnosti, malým dětem se pomáhá dle potřeby 

 

h) Pitný režim: 

 

V každé třídě mají děti celý den k dispozici tekutiny v nerezové várnici 

s kohoutkem, ze které si mohou samostatně nalévat do svých hrnečků, které 

se průběžně oplachují. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní 

personál podle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, 

vitamínové nápoje a minerálky. 

 

i) Otužování: 

 

- pravidelné větrání tříd 

- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 

- dostatečný pohyb venku 

- kontrole vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo ni 

- v létě Filipovská – sprchování na zahradě, Hradecká – osvěžování  hadicí 

 

 



Tento provozní řád nabývá účinnosti:   1.9.2015 

 

Platnost provozního řádu ze dne  1.9.2009  se ruší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 26.8.2015                                     ……………………………. 

                                                                                      ředitelka MŠ 

    

 

 

             

 
 

 

 

 
    


