
Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná,přísp.organizace

Provozní   řád   mateřské   školy

Dle zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění

Adresa:                 Mateřská škola

                             1.máje 325

                             Bohumín - Skřečoň

                             735 31

Telefon:                59 603 31 10, mobil: 730 521 412 , 731 130 738

Odloučené pracoviště MŠ:

Adresa:                 1.máje 436

                             Bohumín - Skřečoň

                             735 31

Telefon:                59 603 31 29

Odloučené pracoviště základní školy:

Adresa:                Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň

                            1.máje 217

                            735 31  Bohumín - Skřečoň

                            okres Karviná

Telefon:               596033045, mobil:730 521 413

Zřizovatel:            Městský úřad Bohumín

                              Masarykova 158

                              735 81 Bohumín

IČO školy:            75029138

Typ školy:             Mateřská škola s celodenní péčí

Kapacita:               70 dětí

Provozní doba:      6,00 - 16,00 hod.

Počet tříd:              3

Počet ped.zam.:     6

Počet prov.zam.:    1



Režimové  požadavky

Organizace dne v mateřské škole:

Provoz mateřské školy  na hlavní budově je od 6,00 do 16,00 hod.
Na odloučeném pracovišti v budově družiny je od 6,00 do 16,hod.

Směrodatné části režimu dne se týkají těchto činností a časových limitů:

 6,00   -    8,45   scházení dětí, hry, spontánní činnosti dle volby dětí
 8,45   -    9,15   hygiena, svačina dětí
 9,15   -  10,00   didakticky zacílené činnosti dětí/záměrné i spontánní/
10,00  -  11,15   převlékání, pobyt venku /náhradní činnosti/
11,20  -  12,15   oběd, hygiena, stomatologický program
12,15  -  13,45   příprava na odpočinek, odpolední klid
13,45  -  14,15   převlékání, hygiena, odpolední svačina
14,15  -  16,00   odpolední zájmové činnosti dětí, dokončování
                          didakticky cílených činností, rozcházení dětí

     časové  limity   se   lehce  mění  dle  ročního  období,  vzhledem k délce
převlékání dětí, nebo delšímu pobytu venku v letním období, různých akcí
pořádaných školou.

  1.Specifikace MŠ, zápis  a příjem dětí:

Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 70 dětí.
1.třída  na hlavní budově – zde jsou přijímány děti zpravidla od 2 do 4 let.
2.třída na hlavní budově  –  zpravidla děti od 4 do 5 let.
3.třída  v budově družiny -  zpravidla děti od 5 do 6 let a OŠD
Dopolední péči zajišťují tři třídy – šest pedagogických pracovnic, odpoledne, po 
odpočinku  je na každé třídě jeden pedagogický pracovník.
Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. V případě nenaplněnosti školy jsou
děti přijímány i v průběhu školního roku. Rodiče a veřejnost jsou o zápisu 
informováni formou plakátů,  na informačním kanále T.I.K. Bohumín, v časopise 
OKO nebo formou „Dne otevřených dveří „ s připraveným programem pro rodiče a 
jejich děti.
Všechny děti jsou přijímány na základě řádně vyplněné Žádosti o přijetí do MŠ a dle 
Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.



Příjem dětí:
Do hlavní budovy MŠ vcházejí rodiče s dětmi brankou, cca 10m jdou po zamkové 
dlažbě a vystoupají po 3 schodech  k hlavním vstupním proskleným dveřím, kterými 
vejdou do malé předsíně, kde si odloží obuv rodiče i děti ( na police k tomu určené), 
děti se přezují do přezůvek  a po zazvonění na kamerový systém jsou vpuštěni do 
šatny. Plocha předsíně je pokryta zátěžovým kobercem, který domovnice denně 
vysává.
Šatna v přízemí je  pro děti 2.třídy, šatna v 1.poschodí je pro děti 1. třídy. Věci si děti,
popřípadě rodiče, srovnají na značku dítěte. V případě mokrého šatstva je možno ho 
rozložit na chrániče k šatně, nebo oslovit učitelku, která odnese mokré oblečení nebo 
obuv na radiátory ve třídách.
Šatna je pokryta linoleem, které domovnice denně vytírá.
 Rodiče jsou povinni převlečené dítě předat učitelce ve třídě.
Do budovy družiny vcházejí rodiče s dětmi brankou, cca 2m jdou po betonovém 
chodníku a vystoupají po 8 schodech  k hlavním vstupním  dveřím a po zazvonění na 
kamerový systém jsou vpuštěni do společné šatny, kde si odloží obuv rodiče i děti 
( na police k tomu určené), děti se přezují do přezůvek, které mají uložené na značce, 
věci rovněž srovnají na značku dítěte.
 V případě mokrého šatstva je možno ho rozložit na chrániče k šatně, nebo oslovit 
učitelku, která odnese mokré oblečení nebo obuv na radiátory ve třídách.
Šatna je pokryta linoleem, které školnice denně vytírá.
 Rodiče jsou povinni převlečené dítě předat učitelce ve třídě.
.

Školní budova je během dne uzavřena.
Hlavní budova  je ráno otevřena  6,00  –    8,30 hod.        
                                    v poledne  12,00 – 13,00 hod.                                
                                   odpoledne  14,00 – 16,00 hod.                                

                        Budova družiny:  6,00 –    8,30 hod.
                                                   12,00 – 12,30 hod.
                                                   14,30 – 16,00 hod.
Pokud je dítě přiváděno nebo vyzvedáváno mimo určené hodiny je nutná předem 
domluva s paní učitelkou.
Dítě z MŠ vyzvedávají rodiče, nebo jimi pověřené dospělé osoby. V případě odchodu
dětí se sourozenci  - viz. Školní řád.

2.  Dopolední činnost dětí:

V hlavní budově k ranním volným hrám děti využívají pracovnu i hernu v obou 
třídách.
V budově družiny pracovnu a hernu v přízemí. Učitelka přirozeným způsobem hry 
koriguje a nabízí dětem další pomůcky k rozvíjení započaté hry nebo pomáhá započít 
hru novou. Toto v souladu s věkovými zvláštnostmi dětí a samozřejmě i na základě 
školního vzdělávacího programu.



Součástí ranních činností je i cvičení dětí.
Toto probíhá  v herně všech tři tříd nebo v tělocvičně základní školy (dle domluvy s 
vedením ZŠ).Uč. dbá na vyvětrání místnosti, užívá různé druhy nářadí a náčiní, 
používá prvky jógy, akrobat. prvků, tělovýchovného názvosloví, gymnastiky, 
zařazuje dechová cvičení a relaxaci.
V případě cvičení v tělocvičně ZŠ Skřečoň dodržuje zásady bezpečnosti při cvičení 
na nářadí, převlékání dětí a přechodu z budovy ZŠ.

Činnosti řízené pedagogem probíhají v době od 9,15 – 10,00 hod..

K posílení zdraví otužováním je udržována přiměřená teplota ve třídách 
s pravidelným větráním, pravidelný pobyt venku /je sledována inverze, využívání 
čističek vzduchu.

Před vycházkou a po vycházce pomáhá dětem při oblékání a svlékání učitelka a 
domovnice. Děti se učí samostatnosti a zvykají si pomáhat jeden druhému. Oblečené 
děti odcházejí do předsíně před šatnou, aby se nezapotily, zvláště v zimním období 
( v hlavní budově MŠ).
V budově družiny čekají děti již oblečené venku s druhou učitelkou.
Doba pobytu venku je závislá na povětrnostních podmínkách.

Školní zahrada jak u hlavní budovy MŠ, tak u budovy družiny, je využívaná 
v závislosti na ročním období. Je vybavena atrakcí s prolézačkami, skluzavkou a 
pískovištěm ( u  budovy družiny je pouze atrakce s pískovištěm a skluzavkou). 
K pobytu na zahradě jsou podle  finančních možností dokupovány nové  hračky , 
koloběžky, dětská kola. V letním období umožňujeme dětem sprchování zahradní 
sprchou.
 Učitelky jsou proškoleny z dodržování bezpečnostních předpisů a ochraně zdraví při 
pobytu na zahradě.
Děti se převlékají do oblečení na zahradu.
V letním období jsou děti chráněny před sluncem slunečníky.
Děti se vrací z pobytu venku v 11,30hod. na hlavní budově a v 11,45hod v budově 
družiny, převlíkají se a provádějí hygienu, příprava na oběd. V zimním období, kdy 
děti přicházejí o něco dříve nebo mají náhradní činnosti v MŠ, sledují v této době 
televizi – video pohádky /délka nejdéle 20min./
Viz. Provozní řád školní zahrady.
Pro naplňování obsahu RVP pro PV v oblasti "Dítě a jeho tělo", a dle zapracování do 
ŠVP, zařazujeme činnosti, které vedou ke zvládání sebeobsluhy, jednoduchých 
pracovních úkonů, zacházení s běžnými předměty denní potřeby a získávání 
povědomí o významu zdravé výživy při stravování.
Umožňujeme dětem samostatnou přípravu svačin (např. mazání, používání dětského 
příboru, jednoduchých kuchyňských pomůcek, apod.)
Také zařazujeme činnosti, které vedou k osvojování si základních pracovních 
dovedností a návyků, procvičování a rozvíjení manuálních zručností při práci s 



nářadím a různými druhy materiálů (např. řezání pilou, šroubování, broušení 
pilníkem, používání různých spojovacích materiálů, apod.)

Děti jsou předem poučeny o bezpečném zacházení s nářadím a pomůckami, 
harmonogramem a dodržováním hygienických předpisů a postupů. Při výše 
uvedených činnostech je nad dětmi vykonáván dohled pedagogických pracovníků dle
obsahu jejich náplně práce. 

3.  Zajištění stravování

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je 
zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a 
nápojů. V MŠ se nevaří, je zde pouze výdejna jídla ( jak na hlavní budově MŠ, tak v 
budově družiny, které se dováží z centrální kuchyně ve speciálních nerezových 
nádobách. Během vydávání jídla dětem jsou tyto nádoby speciálně zahřívány, aby 
nedocházelo k vychládání pokrmů.
Děti svačí dopoledne na obou budovách, ve svých třídách.
Od 11,30 až 12,30 děti na hlavní budově obědvají a to tak, že se vystřídají ve třídě v
přízemí. Nejdříve obědvají nejmenší děti, poté děti starší.
V budově školní družiny děti obědvají v době 11,45 až 12,15 hodin a to z důvodu
organizačních  (  ve  12,30  hodin  přicházejí  do  budovy  družinové  děti),  kdy  paní
uklízečka musí po obědě vytřít.
Při  vydávání stravy jsou dodržovány hygienické předpisy. Během celého dne je 
zajištěn dostatečný pitný režim. Čaj je naléván do konvic. Mladším dětem ho  nalévá 
učitelka, starší děti se obsluhují sami. Každé dítě má svůj vlastní hrníček. Mezi 
jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale 
snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. U 
dětí dbáme na dodržován hygieny před i po jídle, na starší děti jsou kladeny větší 
požadavky na sebeobsluhu a správné stolování.

4.  Zajištění podmínek pro odpočinek a relaxaci po obědě

Po obědě je dětem umožněn odpočinek a relaxace. Děti se převlékají do
pyžama, které mají uložené ve svém ložním prádle. Na lehátku
poslouchají delší a náročnější pohádku. Ty, které do určené doby neusnou se
převlečou a potichu si mohou hrát nebo se zúčastňují zájmové činnosti.

K odpočinku dětem slouží lehátka, která jsou uložena ve zvláštním prostoru a
každodenně rozkládána, ložní prádlo dětí je uloženo v samostatných přihrádkách,
přehledně označeno, aby si je mohl každý najít sám a nedocházelo k záměnám. O
výměnu ložního prádla jednou měsíčně, jeho údržbu a zajištění praní se stará na 
hlavní budově domovnice MŠ, v budově družiny školnice ŠD.



 5. Hygienické zázemí

O úklid a hygienu se na hlavní budově MŠ stará jedna pracovnice – domovník – 
s pracovní dobou rozdělenou tak, aby pokryla celodenní provoz MŠ. Provádí 
každodenní běžný úklid, týdenní úklid a velký úklid, údržbu a správu budovy, 
kontrolu plynové kotelny.
Viz. příloha – rozdělení pracovní doby domovníka.
V budově družiny se o úklid a hygienu stará školnice ŠD, která se řídí předpisy ZŠ.

6. Dezinfekční režim zařízení  

Veškeré plochy a povrchy v MŠ jsou pravidelně dezinfikovány. Podlahy 2x
denně, povrchy nábytku a ostatních ploch 1x týdně přípravky obsahující SAVO,
předměty a hračky jsou dezinfikovány přípravkem BACILEX nebo SAVO.

Výdej čisticích prostředků je ošetřen směrnicí pro spotřebu čisticích prostředků a je
pravidelně kontrolován a doplňován.
Dezinfekce a sanitace  pomůcek, hraček a cvičebního náčiní probíhá 2x ročně. 
V případě infekčního onemocnění  okamžitě. Používané dezinfekční prostředky – 
Savo, Chloramin,Bacilex, Domestos – speciál – odpovědná osoba – domovnice

7. Režim manipulace s     prádlem  

Veškeré prádlo používané v MŠ jak na hlavní budově, tak v budově družiny  
( lůžkoviny, ručníky,)je uskladněno ve skladu prádla, v jedné skříni. O výměnu a 
údržbu se stará domovnice MŠ a školnice ŠD. Ložní prádlo je vyměňováno jednou 
měsíčně, ručníky jednou týdně. Veškeré špinavé prádlo na hlavní budově se 
soustřeďuje v kotelně MŠ, která je v přízemí, a kde je umístěna pračka. Je roztříděno 
a ukládáno do plastových košů a následně vypráno. Z budovy družiny je přemístěno 
do prádelny ZŠ, kde je následně vypráno domovnici ZŠ.

8. Zajištění bezpečnosti školy  

Domovnice denně sleduje uzamykání dveří v  části kotelny, hlavního vchodu po 
návratu dětí z pobytu na školní zahradě.
V hlavní budově MŠ i budově družiny je bezpečnost zajištěna bezpečnostním 
zařízením, které monitoruje Městská policie. Pracovnice MŠ, které zde vykonávají 
pedagogickou činnost, včetně zástupce ředitele pro MŠ, mají vlastní kód alarmu a 
klíč od budov.
V hlavní budově MŠ se při odchodu uzamykají dveře z předsíně do šatny v přízemí, 
kóduje se a uzamyká hlavní vchod. Po odchodu dětí z 1. patra se uzamykají dveře 
třídy. Domovnice během dne sleduje uzamykání dveří v  části kotelny, hlavního 



vchodu po návratu dětí z pobytu na školní zahradě.
V budově družiny ranní směna budovu odkóduje, odemkne a po celé dopoledne 
sleduje uzavírání vchodových dveří. Příchozí návštěvy vpouští na zazvonění. Po 
obědě přebírá tuto práci odpolední směna. Budovu družiny opět zakóduje a uzamkne.
Školnice denně sleduje uzamčení všech  dveří v budově.
Dodatkem je Směrnice pro ostrahu majetku – viz přílohy

V Bohumíně dne 29.8.2022

Zpracovala:    Ludmila Piechová, zástupce ředitele pro MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Renata Wybraniecová


