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Základní a Mateřská škola Suchý Důl 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
I. Údaje o zařízení: 

 

         Typ školy:      Základní škola, mateřská škola je její součástí 

         Adresa:           549 62, Suchý Důl 24 

         Kapacita:        26 dětí 

         Telefon:          498 771556 

         Ředitel školy: Lenka Soumarová 

         Učitelky:        Lada Černohorská, Renata Scholzová 

 

II. Režim dne: 
         

 Provoz mateřské školy od 6.30 do 15.30 hodin. 

 Ranní svačina    8.30 – 9.00 

 Dopolední činnosti                   9.00 – 9.45 

 Pobyt venku                              9.45 - 11.45 

 Oběd                                         11.45 – 12.15 

 Odpolední spánek                     12.15 – 14.00 

 Odpolední činnosti +svačina    14,00 -  15.30 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu: 

 

 Způsob zajištění obědů: vlastní jídelna 

 Doba vydávání obědů: od 11.45 hodin. 

 1. svačina v 08.30- 9.00 

 2. svačina v 14.00 

 Stravování cizích strávníků: není 

 Pitný režim je zajišťován školní jídelnou 

 Frekvence podávání a způsob: čaj, ovocná šťáva – průběžně po celou dobu 

pobytu dětí v MŠ včetně pobytu dětí venku na zahradě v teplém období 

 Manipulace s nápoji: nápoje se podávají do vlastních hrníčků učitelkou MŠ. 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy: 

  

 Možnost využívání tělocvičny ZŠ. 

 Využívání fotbalového hřiště Sokola. 

 V dopoledních hodinách pobyt venku. 

 Využívání školní zahrady s prolézačkami a pískovištěm. 

 

V. Zajišťování dalších úkolů pro provoz MŠ: 

        

 Výměna lůžkovin – 1x za tři týdny 

 Výměna ručníků – 1x týdně 
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 Úklid – denně, dle potřeby používání desinfekčních prostředků, stírání podlah 

vlhkým hadrem, luxování koberců. 2x za rok praní záclon, čištění oken, mytí 

světel, mytí hraček s použitím desinfekčních prostředků. 

 Lůžkoviny ve školce jsou označeny číslem pro každé dítě, aby nedocházelo 

k záměně. 

 Malování prostor po 3 letech. 

 Pravidelné sledování odpovídající teploty v prostorách MŠ včetně šatny, regulace 

akumulačních kamen tak, aby nedocházelo k nehospodárnosti. 

 

VI. Provoz mateřské školy během vedlejších prázdnin v průběhu školního roku : 

 

 Provoz MŠ během podzimních prázdnin, jarních prázdnin a velikonočních prázdnin 

bude zajištěn, jestliže k pobytu v prostorách MŠ bude přihlášeno min. 50 % zapsaných 

dětí. 

Počet přihlášených dětí po dobu prázdnin eviduje učitelka MŠ v termínu 15 dní před 

prázdninami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suchý Důl 31.8.2022                                                         ______________________ 
                                                                                                                                řed. školy 


