
Mateřská škola Včelička 
U Školky 271, 277 15 Tišice      tel. 776 102 613      e-mail: ms@tisice.cz      IČO: 750 31 591 

 
PROVOZNÍ ŘÁD MŠ 

 
Mateřská škola Včelička 
Č. j.: 14/2018 
Spisový znak:  2.1. 
Počet listů: 2 
Vypracoval: Mgr. Tereza Netíková 
Pedagogická rada projednala dne: 17. 9. 2019 
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 17. 9. 2019 
Aktualizace provozního řádu: 17. 9. 2019 

 
 
I. Informace o zařízení 
 
Název školy:    Mateřská škola Včelička 
Adresa školy:   U školky 271, 277 15 Tišice 
Telefon:            315 696 499 
Mobil: 605 190 911 
e-mail: ms@tisice.cz 
webové stránky: www.ms-vcelicka.cz 
IČO:                 750 31 591 
Zřizovatel:        Obec Tišice 
Typ MŠ:                         celodenní s pravidelným provozem 
 
Kapacita školy:  93 dětí 
Počet tříd: 4 
 
Provozní doba školy:  6.30 – 16.30 hodin 
 
Využití mateřské školy pro další aktivity: 

 Výdej obědů pro cizí strávníky – denně 11.15 – 11.30 hodin 
 Angličtina pro předškoláky (odpoledne) 
 Tanečky (odpoledne) 
 Malířský kroužek – šikovné ručičky (odpoledne) 

 
+ aktivity související s provozem mateřské školy (fotografování dětí, divadelní představení, 
společné akce pro rodiče a děti atd.) 
 
II. Režimové požadavky 
  
Nástup dětí: od 6.30 do 8.00 hodin. Po dohodě s rodiči výjimečně možný pozdější (předem 
nahlášený) příchod. Při nástupu dítěte se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační 
režim. 
 
Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Prolínají se s 
činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby 
dětí.  
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Didakticky 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, DVD: využívá se ojediněle (v případě nepříznivého počasí), nejdéle po 
dobu 30 minut 
 
Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, 
uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry. Průběžně pohybové chvilky a hudebně 
pohybové činnosti. Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu 
venku, plavecký výcvik. 
 
Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne i odpoledne po odpočinku 
do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku 
se neuskutečňuje při mrazu pod –10 C°, při silném větru, dešti a při inverzích. 
Nejvíce využíváme školní zahradu, alespoň jednou týdně proběhne vycházka do okolí – 
nedaleký les, hřiště s herními prvky apod.  
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 
pohybovou aktivitou. 
 
Údržba školní zahrady: pravidelné sekání trávy, hrabání a úklid listí, údržba záhonů, 
chodníků, zametání, prořezávání stromů a keřů, zalévání pískoviště, pravidelná výměna písku, 
doplňování písku dle potřeby, zakrývání písku denně. 
 
Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají 
všechny děti při poslechu pohádky či relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku 
vstávají, učitelky jim nabízejí náhradní odpočinkové aktivity. 

Ochrana zdraví dětí: apelujeme na rodiče, aby dávali do mateřské školy pouze zdravé děti. 
Současná legislativa neumožňuje personálu předškolního zařízení provádění „ranního filtru“ a 
za zdravotní stav plně odpovídají rodiče dítěte.  

Zákonný zástupce předává dítě do MŠ pouze zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či 
infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. 
Běžný režim je pro tyto děti zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé děti v kolektivu i na 
učitelky. V případě náhlé změny zdravotního stavu při pobytu v MŠ nepodáváme dětem 
žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Podáváme 
pouze léky, které určí lékař k soustavnému užívání (nezbytně nutné pro zdraví dítěte). Při 
předání dítěte učitelce sdělí zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pravdivě zprávu o 
zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. V den očkování 
by nemělo být dítě v mateřské škole. Protože se alergická reakce po očkování dostaví 
zpravidla až za 14 dnů, je dobré, abyste nás o něm informovali. Žádáme o maximální 
ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!  

Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně zákonné 
zástupce a vyzve je k vyzvednutí dítěte z MŠ. Na základě ustanovení §7, odst. 3) zákona č. 
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí MŠ z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí 
a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby. 
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Z mateřské školy si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřená zletilá 
osoba (formuláře jsou u učitelek ve třídě). Bez písemného pověření, učitelky nevydají dítě 
nikomu jinému než jeho zákonným zástupcům. Toto pověření se vystavuje na celý školní rok 
a je možno jej aktualizovat. 
 
Ukládání lehátek, lůžkovin, pyžam: oddělené větratelné police. 
 
Stravování: ve školní jídelně se stravují zaměstnanci a děti zapsané v docházce. Odhlášení ze 
stravování je nutné provést předem, nebo do 8.00 hodin daného dne, v případě neomluvené 
nepřítomnosti dítěte lze první den vyzvednout stravu v čase určeném ředitelkou v MŠ. 
Systém podávání svačin: samoobslužný 
Podávání svačin:  9.00 – 9.20 hodin třídy Motýlci a Světlušky 
 9.20 – 9.40 hodin třídy Berušky a Včelky 
Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hodin třídy Motýlci a Světlušky 
 12.20 – 12.50 hodin třídy Berušky a Včelky 
Časový odstup podávaných jídel: 2.10 – 3.00 hodiny 
Způsob podávání svačin: kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si 
samy prostírají, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené. 
Způsob podávání obědů: polévku nalévá učitelka, hlavní jídlo na talíře servíruje kuchařka, 
dítě si může žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě uklidí 
nádobí hospodáři z řad dětí, ti též utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti 
k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. 
Výdej stravy pro cizí strávníky: probíhá od 11.45 do 12.15 hodin – kuchařky předávají jídlo 
v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby. 
Způsob obsluhy a manipulace s nádobím, umývání: kuchařky. 
 
Mateřská škola umožňuje ohřev dietní stravy. 
Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny a svůj kelímek. Pitný režim 
na zahradě je zabezpečen zahradními pítky. 
 
Otužování: pravidelné větrání tříd, školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou 
teplotu, kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ. 
 
Způsob nakládání s prádlem: způsob praní ručníků – vlastní prádelna, lůžkoviny – 1x za 21 
dní jsou lůžkoviny předány rodičům v igelitovém sáčku a rodiče po vyprání vrací čisté 
lůžkoviny v čistém sáčku zpět do MŠ. 
Způsob manipulace s prádlem: vyžehlené prádlo je skladováno ve skříni k tomu určené. 
Výměna prádla: lůžkoviny – 1x za 21 dní, ručníky – 1x týdně, pyžama – 1x za 14 dní. 
Oblečky, potahy, závěsy, textilní hračky a doplňky: 2x za rok. 
 
V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci 
MŠ. 
 
Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou provozními pracovnicemi pravidelně omývány 
(panenky, kočárky, stavebnice, míče…) 
 
Hygienické zařízení: na každé třídě odpovídající počet zařízení (WC, umyvadla) dle 
nejvyššího stanoveného počtu dětí ve třídách. 
 
Zajištění provozu:  
Údržbu mateřské školy provádí obecní údržbář nebo školnice školy.  
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Údržbu zahrady provádí externí pracovník.  
Úklid mateřské školy provádí školnice (odpovídá za čistotu provozu) a uklízečka.  
Úklid výdejny a výdejní kuchyňky provádí pracovnice provozu. 
Praní prádla, žehlení a opravy provádí školnice. 
Výdej jídel a mytí nádobí provádí pracovnice provozu, školnice a uklízečka. 
 
 
 
 
V Tišicích dne 17. 9. 2019                                                                Mgr. Tereza Netíková 
                                                                                                                 ředitelka školy 
 


