
                                                                                    

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, učitelka 
                                  Bc. Aneta Urbišová, učitelka 
                                  Lenka Kloboučková, učitelka 
                                  Mgr. Jana Zdařilová, speciální pedagog, 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. 9. 2021:  
39 dětí 
Možnost přijetí dítěte od dvou let věku,   
dítěte se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Počet tříd:  
 

2 

Režim dne v MŠ: 

Čas Činnost 

6:30 - 8:45 
Scházení dětí, spontánní hry dětí, individuální a skupinové didakticky 
cílené činnosti 

8:45 - 9:00 Zdravotně preventivní pohybové aktivity 

9:00 - 9:15 Hygiena, svačinka 

9:15 – 9:50 Individuální a skupinové didakticky cílené 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, didakticky cílené činnosti, pobyt na 
zahradě 
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Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní využití: 
 

Zájmová činnost organizovaná školou: 
 

 Seznamování s anglickým jazykem – v průběhu didakticky řízených individuálních a skupinových 
činností s dětmi  

           - 1. třída /Bc. Aneta Urbišová/ 
           - 2. třída /Mgr. Ivona Urbišová/ 

 

 Metoda dobrého startu 
                  - při didakticky řízených skupinových činnostech s předškoláky a dětmi s odkladem  
                    školní docházky ve 2. třídě /Mgr. Ivona Urbišová, Mgr. Jana Zdařilová/ 
 

 Skupinová logopedie  
                  - logopedická prevence během všech činností ve 2. třídě / Mgr. Ivona Urbišová, Mgr. Jana   
                    Zdařilová/ 
 

 Speciální pedagogická činnost 
                 - při individuální speciálně pedagogické terapii pro děti MŠ Hlušovice dle doporučení školského   
                   poradenského zařízení denně od 8:00 do 10:00 v ředitelně MŠ /Mgr. Jana Zdařilová/   
 

 Zájmové činnosti pro děti nadané 
- skupinové didakticky řízené speciální činnosti s dětmi projevujícími nadání /Mgr. Ivona Urbišová/ 
- práce s hádankami 
- projekty a projektové dny, exkurze 
 

 Tenisová školička 
             - 1 x týdně pro zájemce skupinová tenisová přípravka na obecních tenisových kurtech v době pobytu    
                venku od 10:15 do 11:45 /trenér Tomáš Zeman/  
 

 Malý fotbal 
             - 1 x týdně podpora pohybových dovedností a schopností dětí se zaměřením na malý fotbal   
                na fotbalovém obecním hřišti /trenér Tomáš Zeman pod záštitou Asociace malého fotbalu ČR/ 
  

 Se sokolem do života 
- celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí pod záštitou České obce 
sokolské / Jiřina Velíšková, Bc. Aneta Urbišová, Mgr. Ivona Urbišová, Mgr. Jana Zdařilová/  

 

 Plavecký kurz 
- v průběhu 2. pololetí v Centru zdraví Bohuňovice /učitelky 2. třídy/ 
 

 Lyžařský kurz 
- pro zájemce s agenturou Rok s pohybem v měsíci lednu – únoru  
 
 



                                                                                    

 Školka v přírodě 
- pro všechny děti v měsíci červnu /učitelky 2. třídy/ 
- ozdravný, sportovně poznávací týdenní pobyt v Jeseníkách 
 
  

 
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: 

 Umožněním kontaktu rodičů s pedagogickým personálem. 

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

 Při neformálních schůzkách iniciovaných rodiči nebo mateřskou školou a společných veřejných 
akcích/posezení s rodiči – Dýňová slavnost, 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 – 16:30 
                                                                              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, do 2. třídy se dopravuje strava nákladním výtahem k tomu určeným/. 
 

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: 

 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/. 

 Zařazení v denním režimu. 

 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. 

 

VI. Opatření v případě epidemiologicky závažné situace Covid - 19, popř. jiných nových infekcí: 

V případě mimořádných epidemiologických situací se Mateřská škola Hlušovice vždy řídí nařízeními MŠMT, 

MZČR a KHS Olomouc. 

 

 



                                                                                    

MŠ Hlušovice vydává tato obecná opatření: 

 Je nutné dodržovat zásady osobní a provozní hygieny, pravidelné dezinfekce všech prostor MŠ. 

 Bezdotykové dávkovače s dezinfekcí na ruce jsou umístěny v šatně dětí u vchodu a ve třídách.  

 Je nutné chránit ústa a nos (rouškami, respirátory) v závislosti na proti epidemiologických opatřeních 

– aktuální opatření vždy vydává ředitelka a rodiče o tomto opatření neprodleně informuje.  

 Třídní učitelky budou denně provádět ranní filtr – osoby s příznaky onemocnění nesmí do budovy MŠ 

vstupovat. 

 Rodiče dětí s projevy alergických onemocnění jsou povinni doložit potvrzení dětského lékaře 

o alergickém onemocnění svého dítěte. 

 V případě výskytu onemocnění škola neprodleně dítě izoluje a informuje rodiče, kteří zajistí odvoz 

dítěte k lékaři z budovy MŠ v co nejkratším čase. Rodiče dále postupují podle pokynů lékaře.  

 

Distanční vzdělávání v MŠ Hlušovice: 

MŠ je povinná poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude z důvodů nařízení karantény nebo 

onemocnění znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole více než polovině dětí ve třídě. Toto opatření se 

týká dětí, které plní povinnou školní docházku v posledním roce docházky do MŠ. Distanční vzdělávání je pro 

tyto děti povinné a bude probíhat elektronickou formou pomocí webových stránek MŠ – 

www.mshlusovice.cz a mailovou komunikací učitelky s rodiči.  

   

 

 Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jejího vydání. 

 

Hlušovice  
dne 24. srpna 2021 
Schválil: 
 
 
 
 
____________________________ 
Mgr. Ivona Urbišová 
ředitelka mateřské školy  
 
 

 

http://www.mshlusovice.cz/
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