
                                                                                    

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUŠOVICE 
 

Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace 
 

Provozní řád školy ve smyslu odst. 2 § 7 zákona č. 258/2000 Sb. 
 

 

I. Údaje o zařízení: 
   Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace      
    adresa: Hlavní 36, 783 14 Hlušovice 

 IČ: 75029359 
 tel.: 585 313 383 
 materskaskola.hlusovice@seznam.cz 
Zřizovatel: Obec Hlušovice 
Odpovědná osoba: Mgr. Ivona Urbišová, ředitelka 
Další zaměstnanci: Jiřina Velíšková, zástupce ředitele 
                                  Petra Hallová, učitelka 

                                  Jana Kreclová, školní asistent, učitelka 
                                  Martina Lenochová, školnice 

                                  Jitka Neplechová, školnice 
 

Typ školy: úplná mateřská škola 

 
Stanovená kapacita: 

Název součásti:  

 

Mateřská škola Hlušovice 

Kapacita: 
41 dětí 
 
 

Stav k 1. 09. 2018:  
41 dětí 
Možnost přijetí dítěte od dvou let věku.   
Možnost přijetí integrovaného dítěte s 

asistentem 

Počet tříd: 2 

 
Režim dne v MŠ: 

 

Čas Činnost 

6:30 - 8:45 Scházení dětí, spontánní hry dětí, individuální činnosti 

8:45 - 9:00 Pohybové aktivity 

9:00 - 9:15 Hygiena, svačinka 

9:15 – 9:50 Činnost řízená pedagogem, skupinové činnosti 

9:50 – 11:50 Převlékání, pobyt venku 

12:00 - 12:40 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek 

12:40 - 14:15 Spánek, odpočinek podle individuální potřeby dětí, klidové aktivity 

14:15 – 14:40 Hygiena, svačinka 

14:40 – 16:30 Spontánní a skupinové hry dětí, individuální činnosti 

Scházení dětí v ranních hodinách do 7:15 a rozcházení v odpoledních hodinách od 15:15 se uskutečňuje 
v 1. třídě v přízemí školy. 
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Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní využití: 
 

Zájmová činnost organizovaná školou: 
 

• Seznamování s anglickým jazykem – interaktivní program Tom and Keri 
           - průběžně během dne ve 2. třídě /Mgr. Ivona Urbišová, Petra Hallová/  

• Metoda dobrého startu /Mgr. Ivona Urbišová/ 
            - úterý 9:20 – 9:40 – předškoláci, děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

• Skupinová logopedie /Mgr. Ivona Urbišová/ 
- průběžně během dne ve 2. třídě  

 

 
 
Zařazení a organizování společenských činností pro děti a jejich rodiče: 
 

Spolupráce s rodiči dětí:  
• Zájmem školy je bezprostřední neformální styk s rodiči dětí nebo jejich zákonnými zástupci.  

 

Toto se snažíme realizovat: 
o Umožněním kontaktu rodičů s pedagogickým personálem. 

o Pravidelnými konzultacemi při třídních schůzkách  /3 x ročně/ dle plánu.  

o Při neformálních schůzkách iniciovaných rodiči nebo mateřskou školou /posezení s rodiči – Uspávání 

broučků, Rozsvícení stromečku, Vánoční dílničky, Zahradní slavnost/ 
 

Rodiče mají možnost podávat připomínky, návrhy, přání a komentáře k otázkám činnosti mateřské školy. 
 

II. Režim dne: 
 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro  
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
 

Mateřská škola je po celou dobu svého provozu uzavřená, pro otevření dveří použijte videotelefony a pohyb 
cizích osob ve škole neprodleně nahlaste učitelce ve třídě. 

 
 

Ranní činnost:     čas zahájení 06:30 hod 
Ukončení činnosti MŠ:   doba pobytu do 16:30 hod 

Pobyt venku:  časové zařazení: od 9:50 hod do 11:50 hod, 14:45 – 16:15, 
způsob využití pobytu venku - vycházky, výlety dle 
povětrnostních podmínek, vždy upřesní ředitelka školy. 

 
 

Způsob výuky:     tradiční, netradiční, alternativní 
 
 
 



                                                                                    

Relaxační koutky jejich využívání:   

✓ Koutek odpočinkové zóny – herna. 
✓ Školní zahrada v rámci MŠ – travnatá plocha.  

III. Režim stravování včetně pitného režimu: 
 

Způsob zajištění oběda /dovoz stravy zajišťuje pověřená školnice MŠ Hlušovice, příprava stravy v kuchyni 
v přízemí/. 
 

Pitný režim: 
Na dodržování pitného režimu všech dětí dohlíží pedagogický personál. 
Druh nápojů: je k dispozici čaj, ovocné nápoje, džusy, pitná voda. 
Frekvence podávání a způsob:   Dle uvážení pedagogického dohledu a potřeby dítěte. 

Manipulace s nápoji: Samostatná obsluha dítětem, nebo podáváním nápoje 
pedagogickým personálem 

IV. Podmínky pohybové výchovy: 
 

Prostory pro cvičení:     Herna, školní zahrada. 

Hygienické zařízení:    Toaleta v rámci MŠ. 
Možnost očisty:    Toaleta v rámci MŠ. 

Vybavení šaten:    Při vstupu do MŠ – dvě šatny pro 1. a 2. třídu. 
Počet a kapacita hřiště /zahrady/:  Dostatečně splňuje podmínky provozního řádu hrací plochy. 
Vybavení hřiště: pískoviště, zařízení k posedu, volná travnatá plocha, uložiště 

hraček a volnočasových potřeb. 
Otužování: 

o zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu; způsob /např. 
vodou, sprchováním na školní zahradě, v rámci ŠVP – výuka plavání v období únor až červen školního 

roku/. 
o Zařazení v denním režimu. 

o Jiný způsob ozdravných opatření: pravidelný pohyb venku za přijatých povětrnostních podmínek.  
 

V. Způsob nakládání s prádlem: 

▪ Výměna prádla: druh (lůžkoviny) - frekvence výměny 1 x za 3 týdny. 

▪ Výměna: ručníky – 1 x za týden, pyžama – 1 x za 2 týdny nebo dle potřeby. 

▪ Způsob praní prádla: zajišťuje pověřená školnice v MŠ Hlušovice. 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jejího vydání. 
 

Hlušovice  
dne 31. srpna 2018 

Schválil: 
 

 
 
____________________________ 
Mgr. Ivona Urbišová 
ředitelka mateřské školy  


