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I.  ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Název organizace: ZŠ a MŠ Tršice, p.o. 

Adresa: Tršice 315, Tršice 783 57 

Telefon: 775 357 112 

IČO: 73184675 

Ředitel školy: Mgr. Andrea Teplá 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Michaela Kaczmarczyková 

Kapacita MŠ: 40 dětí 

Zřizovatel: Obec Tršice 

IČO: 00299588 

 

II. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Zásady provozního řádu mateřských škol  

Provozní řád mateřské školy upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a 

normami. 

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 
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 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 č. j. ZŠTr/265/2021 

 Řádem školní jídelny 

 Řádem venkovních ploch 

 

Provozní doba: 

Provozní doba Mateřské školy od 6:30 – 16:30 hod. 

Využití zařízení pro jiné aktivity 

- druh aktivit, časové zařazení: kroužky 15.00 – 15.45 

- zařazení a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče: besídky, dílničky, 

společné akce 

Denní režim dětí: 

06.30 - 08.45  
Otevření MŠ, scházení dětí, spontánní hry, individuální přístup učitelky k 

dětem 

08.30 - 09.00 Hygiena, přesnídávka 

9:00 – 9:15 Pohybová chvilka, pohybové činnosti 

09.15 - 10.00 Ranní kruh, didakticky zacílené činnosti 

10.00 - 12.00  Pobyt venku   

12.00 - 12.30  Hygiena, oběd, ústní hygiena 

12.30 - 14.20  Četba pohádek, odpočinek, klidové činnosti pro nespavé děti 

14.20 - 14.50 Hygiena, průběžná svačina 
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14.50 - 16.30 Odpolední hry dětí, postupné rozcházení dětí domů, uzavření MŠ 

 

Spontánní hra a řízené činnosti: 

- spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené potřebám dětí 

- řízené činnosti jsou zařazovány od 9:00 – 10:00 hod v didakticky zacílených 

činnostech, kde jsou upřednostňovány individuální a skupinové činnosti 

- spontánní aktivity jsou zařazovány od 6:30 – 8:30 hod. + 14:50 – 16:30 hod. 

Pohybové aktivity 

- podmínky, vybavení: koberce, atrium, tělocvičné nářadí  

- druh pohybových aktivit, kompenzační prvky: rušné prvky, hry s pravidly, cvičení s 

nářadím, zdravotní cviky  

- frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu: 9:00 – 9.15, pobyt venku, 

jedenkrát týdně 8.00 – 9.00 tělocvična pro předškolní děti 

 Pobyt venku: 

- pozemek využívaný k pohybové aktivitě – údržba zeleně, pískoviště, dopravní hřiště 

- časový údaj: od 10:00 – 12:00 hod 

- délka pobytu 2 hodiny 

- způsob využití pobytu venku: pobyt na školní zahradě, vycházky do okolí – lesy, 

louky, pole, vesnice 

- pokud nepřízeň počasí nedovoluje pobyt venku, jsou dětem umožněny pohybové 

aktivity ve větraných třídách 

- za nepříznivých podmínek je doba pobytu venku zkrácena a vyplněna pohybovými 

aktivitami ve třídách 

- v zimních měsících jsou provozovány zimní pohybové aktivity – bobování, hry se 

sněhem 

Odpočinek, klidové činnosti: 

- zařazení režimu dne: 12:30 – 14:20 hod. 

- respektování individuálních potřeb dítěte a jeho potřeb spánku, možnost klidových 

činností  

- ukládání lehátek, jiných pomůcek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrání 
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Stravování: 

- strava je zajištěná školní jídelnou, která je součástí ZŠ a MŠ Tršice 

- podávání svačin: od 8:30 – 9:00 + od 14:20 – 14:50, systém podávání svačin je 

samoobslužný 

- obědy: doba výdeje 12:00 – 12:30 hod 

- časový odstup jednotlivých jídel je maximálně tři hodiny 

Pitný režim: 

- pitný režim je zajišťován po celý den, podávání tekutin splňuje požadavek 

individuálních potřeb 

- příprava, doplňování nápojů, várnice s čajem, samoobslužný vozík na kelímky 

- druh nápojů: čaj, čistá voda, šťáva 

- způsob obsluhy, manipulace s nádobím: děti si nalévají sami 

Otužování: 

- dbáme na to, aby místnosti nebyly přetápěné, dostatečně a pravidelně větráme za 

přítomnosti dětí dle potřeby ventilacemi, v zimním období se větrá krátce a intenzivně 

(provozní pracovnice, učitelky) 

- při vhodném počasí jsou činnosti přenášeny ven, je dbáno na přiměřené oblečení dětí 

- v letních měsících se děti otužují vodou a sluncem, k dispozici jsou nafukovací 

bazénky s denně čistou vodou 

- v letních měsících je k dispozici klimatizace, jejichž obsluha je upravena ve směrnici 

k obsluhování klimatizace 

- v zimních měsících při dostatečném pobytu venku v přírodě 

Zájmová činnost: 

- v MŠ pracují skupiny zájmových kroužků pod vedením učitelek MŠ: Hudební kroužek 

„Flétnička pro zdraví“, Jazykový kroužek „Povídálek“, Taneční kroužek Show Dance 

a Výtvarný kroužek „Tvořivá dílnička“. 

- dále dojíždí lektoři angličtiny pro předškolní děti z jazykové školy Olomouc 

III. OSTATNÍ POŽADAVKY 

Způsob nakládání s prádlem: 
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- výměna prádla: lůžkoviny – 1x za 21dní, ručníky – 1x týdně, pyžama – 1x týdně 

- způsob praní prádla: vlastní prádelna  

Způsob manipulace s prádlem:  

-  manipulace a skladování: školnice – praní, žehlení, převlékání 

- V rámci prevence proti Covid-19 je prádlo práno při dostatečně vysokých teplotách 

nad 60 stupňů.  

Způsob a četnost úklidu: 

 denně setření na vlhko všech podlah tříd a šaten, nábytku, krytů topných těles, 

okenních parapetů, klik, splachovadel, vynášení odpadků, vysávání koberců 

vysavačem 

 za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem, mytí umyvadel, záchodových 

mís, sedátek na záchodě 

 příprava lehátek včetně lůžkovin a jejich úklid 

 jednou týdně dezinfikování umýváren a záchodů, hřebenů, důkladné mytí nábytku, 

šatnových bloků a dveří jak interiérových, tak venkovních, úklid kanceláří a sboroven, 

výměna ručníků, 

 2 x ročně mytí oken, rámů a žaluzií 

 pravidelné zametání nečistot z chodníku, v zimě odklízení sněhu, posyp solí, 

 prevence proti šíření Covid-19 je u vstupu do MŠ k dispozici prostředek k dezinfekci 

rukou v nádobě s dávkovačem, dále si každý zaměstnanec v co nejkratším čase po 

příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem 

v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou 

po celou dobu svého pobytu na pracovišti.  

 Je kladen důraz na dezinfekci (provádí se několikrát denně) povrchů a předmětů, které 

používá větší počet lidí (např. kliky dveří, splachovadla, baterie umyvadel, atd.). 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v 

souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Dále je řád MŠ zpracován v souladu 

s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vzhledem ke Covid-19.   
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Vnitřní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy, 

je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně 

seznámeni. 

Vnitřní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2021. Platnost vnitřního řádu není 

časově omezena.  

V Tršicích dne 1. září 2021 

 

             ______________________________ 

     Mgr. Andrea Teplá 

     ředitelka ZŠ a MŠ Tršice, p.o. 


