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Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace 
se sídlem   

Za Školou 161, 277 21 Liběchov 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Číslo směrnice:  1.3 

Spisový znak            Skartační znak 1.1 A 10 

Vypracoval: Marcela Steinzová 

Schválil: Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 
 

adresa:   Za školou 161, Liběchov 277 21 
telefon:   315 697 003, linka 104 nebo 775 038 996 
IČO:    495 190 26 
zřizovatel:   město Liběchov 
typ MŠ:  mateřská škola s celodenním provozem 
kapacita:   56 dětí předškolního věku, 2 třídy homogenní po 28 dětech 
provozní doba:  6:00 – 16:30 hod. 
prostory:  2 třídy, 2 umývárny, sborovna, tělocvična ZŠ a veřejného hřiště  
osvětlení:  stropní zářivková tělesa  
charakter podlah: herny - marmoleum a koberec, sborovna a chodba – marmoleum,  umývárny - dlažba 
stravování:  školní jídelna při ZŠ  
 

Režimové požadavky 
 

požadavek obsah čas 
příchod - osobní předávání dětí učitelce   

- scházení dětí ve třídě Berušek, následné rozdělení dětí a odchod 
dětí ze třídy Motýlků do své třídy, nejpozději v 7:10 hod. 

 
6:00 – 8:00 

spontánní hra -spontánní hry a činnosti dle volby dětí 
- rozvíjení podnětů nabízených učitelkou 
- komunitní a diskusní kruhy 
- individuální práce s dětmi 

 
6:00 – 9:50 

cvičení - lokomoční cvičení, zdravotní cviky, dětská jóga, cvičení ve 
družstvech, pohybové hry, tělovýchovné chvilky, cvičení 
s náčiním a na nářadí 
- využívání tělocvičny základní školy 

 
8:20 – 8:45 

dopolední svačina - ve třídách, jídlo se dováží ze školní jídelny 08:45 
činnosti řízené - didakticky zacílené činnosti pedagogem (výchovně  

  vzdělávací činnost v jednotlivých třídách) 
- skupinové, kolektivní, frontální činnosti 

7:30 – 9:30 ml.děti 
 

7:30 – 9:50 st. děti 
pobyt venku - příprava na pobyt venku 

- veřejné hřiště, městská alej, zámecký park, les a okolí 
- 1učitelka na 20 dětí z běžné třídě 

9:30 – 11:30 ml. děti 
 

9:50 – 11:50 st. děti 
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- 1učitelka na 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti mladší 3 let 
a děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně 
- pro bezpečnost dětí jsou k dispozici reflexní vesty 
- překrývání učitelek v obou třídách 
- příprava na oběd, hygiena 

 
 

oběd - v jídelně ZŠ, nutný přesun 
- třídy májí rozličný čas z důvodu malé kapacity stolků a  
  společného stolování s dětmi ze ZŠ 
- hygiena, příprava na spánek 

 
11:30 ml. děti 
11:50 st. děti  

odpočinek - lehátka dřevěná rozkládací, stohovatelná umělohmotná lehátka, 
matrace pro krátkodobý odpočinek – denně se připravují 
- spánek, náhradní nespací aktivity pro nespící děti 
  (klidné hry a činnosti zohledňující potřeby klidu pro ostatní) 
- příprava na svačinu, hygiena 

 
 

12:15 – 14:10 
 
 

odpolední svačina - ve třídách, jídlo se dováží ze školní jídelny 14:10  
spontánní hra - individuální činnosti – procvičování 

- dokončení didakticky cílených činností 
- odpolední zájmové činnosti dětí   
- postupný odchod dětí – předávání dětí ZZ nebo jiné pověřené 
osobě, sourozenci 
- přechod dětí ze třídy Berušek do třídy Motýlků v 15:45 hod. 

 
 

14:30 – 16:30 

pitný režim - každé dítě má vlastní hrneček označený značkou či jménem 
- každý den se hrnečky důkladně myjí, 1 x týdně desinfikují 
- čaj, šťávu, vodu (dle sezóny) připravuje a během dne doplňuje 
uklízečka 

 
po celý den 

otužování dětí - pravidelné a časté větrání  
- redukce teploty ve třídách, sledování teploměrů 
- kontrola a úprava oblečení dětí v MŠ i mimo ni 

 
po celý den 

uzavření MŠ - prostory MŠ se zamykají, ZŠ se kóduje 
- oba únikové východy se v 6:30 hod. odemykají a v 16:30 hod. 
se zamykají  
- odemyká a zamyká učitelka, která má v daný okamžik službu 

 
 

denně 

 
Využití k jiným účelům: 
divadelní vystoupení, besídky, třídní schůzky, výrobní dílny, plánované odpolední společné akce s rodiči. 
 

 
Nakládání s prádlem 

(dle § 23 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých) 

 
požadavek způsob četnost 

ručníky vlastní pračka a sušička 1x týdně, výměna dle potřeby  
ložní povlečení vlastní pračka a sušička 1x za 3 týdny 
pyžamo praní doma 1 x za 14 dnů 
lehátka rozkládací - potah vlastní pračka a sušička 1x ročně 
lehátka umělohmotná ruční omytí 1 x ročně 
matrace – potahová látka vlastní pračka a sušička 2 x ročně 
polštáře + deky (výplně) vlastní pračka a sušička 2 x ročně 
koberce chemické čištění 

luxování 
1 x ročně 

denně 
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Uskladňování použitého prádla:  určené omyvatelné nádoby (prádelní koše) 
Uskladňování čistého prádla:  uzavíratelná úložná skříň 
Pověřená osoba:    uklízečka MŠ 
 

Nakládání s odpady 
 

požadavek způsob četnost 
směsný odpad ze tříd, chodby, 
sborovny, umývárny 

odpadové nádoby – koše 1 x denně do popelnic komunálního 
odpadu mimo budovu 
1 x týdně dezinfekce 

papír nádoba k tomu určená dle potřeby do kontejnerů mimo 
budovu 

tekuté odpady kanalizace 2 x ročně čištění odpadů 
použité dětské pleny koš na pleny 1x denně mimo budovu 
nočníky v dosahu dětí kanalizace vymývání průběžné 

1 x denně dezinfekce 
 

Větrání: - intenzivní větrání otevřenými okny minimálně 2x denně (před zahájením provozu a v době 
pobytu venku před odpočinkem) 
- průběžné větrání během dne dle potřeby a situace (ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné 
z podlahy) 
- některá okna jsou opatřena sítí proti hmyzu pro intenzivní větrání 
- maximální využívání mikroventilace 

 
 
V Liběchově dne: 26. 8. 2019    
 
 
  ____________________________ 
   Mgr. Jana Pravdová 
       ředitelka školy  


