
Provozní řád Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí  

Cihelní 602 

Benešov nad Ploučnicí 407 22 

Typ zařízení:  Mateřská škola s celodenním provozem 

Stanovená kapacita:               126 dětí, 5 tříd    

V roce 2017 probíhají na budově Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí stavební úpravy. Počet dětí je 

omezen na 4 třídy. 

Provozní doba:                        6. 00 - 16. 00 h 

Vedoucí učitelka:                    Mgr. Zdeňka Černá (mail: zdecerna@tiscali.cz) 

 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání 

 podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku  

 podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji  

 podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte  

 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte  

 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání  

 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání  

 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí  

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních 

podmínek uplatněných v mateřské škole. 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje  

v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, 

zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění a vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí se 

speciálními potřebami v platném znění. 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole: 

 povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž 

je dána povinnost předškolního vzdělávání a to od 8.00 do 12.00 hodin  

V naší mateřské škole jsou vzdělávány děti od 2 až do 6 let. 
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Režimové požadavky: 

Nástup dětí 

Děti se scházejí v MŠ od 6.00 do 8.00. 

Omluvy dětí dle školního řádu. 

Pokud zákonný zástupce předem ohlásí, že přijde dítě déle, je mu to ve výjimečných případech 

umožněno (návštěva lékaře, logopedie, zubař). 

Spontánní hra 

Hra dětí probíhá a prolíná se celým dnem v určitých časových intervalech. Ráno při příchodu, v době 

vycházky a v odpoledních hodinách před odchodem domů. 

Činnost dětí řízená pedagogem 

Po volné hře následuje hlavní řízená činnost. Ta probíhá v době od 8. 15 do 9.45 h. Ve všech třídách 

přizpůsobujeme hlavní činnost věkovým a individuálním potřebám dětí. Řídíme se ŠVP a třídními 

plány, které jsou vypracované podle tohoto programu. Zařazujeme různé aktivity ve formě návštěv 

tělocvičny, taneční a pohybové aktivity, hudební a pěvecké aktivity. Připravujeme i společné aktivity 

všech tříd, které prolínají vždy jeden týden celou školkou. Máme v plánech i několik společných 

aktivit rodičů, dětí, učitelek a spolupracujeme se žáky a učiteli ZŠ. 

Televize slouží ke vzdělávacím programům a k výuce anglického jazyka u předškoláků nebo  

ke sledování pohádek jen ve výjimečných případech (špatné rozptylové podmínky a silný déšť). 

Vedeme děti k samostatnosti. Umožňujeme jim dostatek odpočinku a samostatně se rozhodnout, 

 ke které činnosti se dítě přidá. Snažíme se vytvářet klidné a příjemné prostředí pro všechny děti. 

Pohybové aktivity 

Navštěvujeme pravidelně tělocvičnu ZŠ, kde máme vyhrazený prostor pro různé pohybové aktivity. 

Předškoláci se zde seznamují s pravidelným pobytem v tělocvičně. Trénujeme i v odpoledních 

hodinách. Připravujeme se na sportovní olympiádu, která se koná pravidelně na jaře v Děčíně. 

 Součástí mateřské školy je velká zahrada, kde máme 4 pískoviště s herními prvky a prostor na hry 

s míčem a ostatní venkovní aktivity. V letošním roce přibydou nové herní prvky, vzduchová 

trampolína a odpočinková místa. 

 



Pobyt venku 

K pobytu venku slouží v jarních a letních měsících zahrada se čtyřmi pískovišti a několika herními 

prvky. V zimních měsících chodíme na vycházky a navštěvujeme tělocvičnu. V letních měsících děti 

sprchujeme rozprašovačem k těmto účelům vhodným. Děti mají dostatek pohybu. Součástí zahrady 

je i pergola, kde jsou umístěny stolky. Využíváme je k občerstvování dětí, dále k různým klidovým 

aktivitám od 10.00 do 12.00 a odpoledne od 14. 30 do 16. 00 h. 

Odpočinek, spánek 

Po obědě se všechny děti ukládají na lehátka do 14.00 h. Předškoláci jen odpočívají, a po hodině 

odpočinku se věnují různým doplňkovým činnostem. Věnují se logopedii a dokončují si obrázky, 

výrobky a pracovní listy. 

V letních měsících využíváme k odpočinku zahradu. Lehátka si předškoláci připravují a uklízejí sami. 

Lůžkoviny si skládají a uklízejí do skříní s pomocí učitelek. V ostatních třídách si nechávají vyvětrat 

pyžama.  Lůžkoviny a lehátka uklízí ráno paní uklízečka. 

Pitný režim 

Během celého dne mají děti na třídách k dispozici konvici s čajem nebo vodou. Obsluhují se sami. 

V době svačiny, oběda a odpolední svačiny mají vždy nápoj. V letním období je pitný režim dodržován 

i na zahradě až do odchodu dětí domů. 

Otužování dětí 

Pravidelně větráme a udržujeme teplotu podle klimatických podmínek. V létě na zahradě děti 

sprchujeme nebo běhají pod rozprašovačem.  Na třídách je k dispozici sprcha. 

Stravování dětí 

Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní kuchyní. Podrobný režim přípravy jídel je 

uveden v provozním řádu kuchyně. Každý den je připravovaná čerstvá strava podle jídelníčku 

zpracovaného vedoucí školního stravování a podle norem a platných předpisů. Do jídelníčku 

zařazujeme zdravé potraviny. 

Svačina je podávána mezi 8.30- 9.00 h. děti se obsluhují většinou samy.  K dispozici mají teplý čaj  

a pitnou vodu. 



Oběd je podáván mezi  11.30 - 12.15 h. Dětem je nalévána polévka a pro druhé jídlo si chodí samy 

podle nastavených pravidel a podle individuálních potřeb (malým dětem pomáháme). Předškoláci 

jedí příborem a od 2. pololetí i děti 4-5 leté. Použité nádobí odnáší děti na vozík. 

Odpolední svačina je připravená od 14.00 h. Bývá lehká a zdravá. Opět je k dispozici pití. 

V mateřské škole se stravují jen děti a zaměstnanci.  

Způsob nakládání s prádlem. 

Lůžkoviny a ručníky jsou v majetku školy. 

 Jejich výměna probíhá takto: ručníky 1krát týdně a povlečení 1krát za 21 dní. V případě potřeby 

měníme ihned. Pyžama si nosí děti čistá každý týden. Mateřská škola má vlastní prádelnu a mandl. 

Prádlo se pere pravidelně a ostatní prádlo podle potřeby v rámci většího úklidu. Je uloženo 

v uzavřených skříních nebo v kumbálech, které se pravidelně větrají. Použité prádlo se odnáší 

v pytlech do prádelny, kde se třídí. 

Úklid školky 

Za úklid zodpovídají pověření provozní zaměstnanci. Okolí školy a opravy provádí dle možností 

školník. 

Každý den se několikrát stírá vlhkým hadříkem prach na volných plochách ve třídách. Umývají  

se umývárny a desinfikují vhodnými prostředky. Denně se vysávají koberce, vytírají chodby a šatny. 

V pravidelných intervalech se otírají dveře, kliky a parapety. V rámci hlavního úklidu se myjí 3krát 

ročně okna.  Jednou za rok se provádí generální úklid a to v době hlavních prázdnin bez přítomnosti 

dětí, kdy se také profesionálně čistí koberce. 

Péče o školní zahradu 

Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Za čistotu a bezpečnost pobytu na zahradě 

zodpovídá školník. Ten zametá, shrabuje listí, ořezává keře a stromy, sbírá nebezpečné předměty, 

pravidelně seká zahradu a hlídá bezpečnost při příchodu a odchodu. Stará se o pískoviště, které je 

zakryto plachtou a kontroluje všechny průlezky a herní prvky. Vykonává drobné opravy. 

V zimních měsících zajišťuje bezpečnost pohybu posypem a odklízí sníh. 

 



Provozní řád je umístěn na viditelném místě v budově školy. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni 

s tímto řádem na provozní poradě. 

Provozní řád se řídí platnými předpisy pro vzdělávání dětí v našem předškolním zařízení. 

 

V Benešově nad Ploučnicí 1. 9. 2017 

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Černá - vedoucí učitelka 

 

 

 

 

 

 

 


