
                                                                                                    
                              

  Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Č.j.: MSKL/625/2021 Skartační znak: A/5 

Vypracovala: Mgr. Eva Janáková, ředitelka 

Schválila: Mgr. Eva Janáková, ředitelka 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 21. 7. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021 

 

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

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví). 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání (§7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) jsou povinna upravit 

režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy 

a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, popř. nakládání s prádlem v provozním 

řádu (§7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.). 

Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v 

něm uvedené nevedou k ochraně zdraví (§84 odst. 1 písm. I) zákona).  

 

 

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ: 

 

Adresa:  Mateřská škola Klíček  

   Einsteinova 2849, Karviná – Hranice 

Tel/fax:  596 311 683,  

IČO:   60337346 

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj 

Web:   www.klicek-skolka.cz 

E-mail:  dankovae@klicek-skolka.cz  

Typ MŠ:  celodenní se zaměřením na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími  

   potřebami 

http://www.klicek-skolka.cz/
mailto:dankovae@klicek-skolka.cz
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Stanovená kapacita: 70 dětí 

Provozní doba: 6.00 hod. – 16.00 hod. 

Využití zařízení pro jiné aktivity: ------- 

Odpovědná osoba: Mgr. Eva Janáková, ředitelka školy 

  

II. REŽIM DNE 

 

Příchod dětí:  

6.00 – 8.00 hod. (po dohodě s rodiči je možná úprava podle individuálních potřeb) 

Děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka příchod nejpozději do 9.00 hod. 

 

Spontánní hra a činnosti řízené pedagogem: 

Probíhají v průběhu celého dopoledne. 

 

Sledování televize: 

Děti televizní pořady nesledují, pouze výjimečně videokazety, DVD s dětskými pořady, 

pohádkami. Maximální délka sledování televize je 0,5 hod, nejčastěji jako součást náhradní 

činnosti v případě nepříznivého počasí nebo před odpoledním klidem. 

 

Pohybové aktivity:  

Ranní cvičení je prováděno denně, jednou týdně je prováděna řízená činnost zaměřená na 

pohybovou aktivitu. K dispozici máme různorodé náčiní, vhodné tělovýchovné náčiní. Krátké 

pohybové aktivity, tanečky, pohybové říkanky jsou zařazovány v průběhu celého dne. 

V průběhu školního roku se využívá návštěvy velké tělocvičny na ZŠ Mendelova (v rámci 

spolupráce se ZŠ Mendelova). 

Ve spolupráci s plaveckým bazénem mají děti možnost absolvovat plavecký výcvik v rozsahu 

10 vyučovacích hodin (termín po dohodě s plaveckým bazénem). 

V zimních měsících je dětem nabídnuta možnost zúčastnit se výjezdového lyžování, které pro 

děti zajišťuje Magistrát města Karviná. 

Z netradičních terapeutických technik zaměřených na pohybovou stránku zařazujeme jízdu na 

koni a saunování (v případě zájmu rodičů). 

 

Pobyt venku:  

Děti chodí denně ven (v závislosti na počasí a inverznímu stavu). Pobyt venku využívají 

k pohybovému uvolnění, pohybovým hrám, relaxaci, poznávání okolí, rozvíjení poznání i pro 
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otužování vzduchem. K pobytu venku děti využívají všech ploch školní zahrady (průlezky, 

pískoviště, travnatá plocha, betonová plocha pro míčové hry a jízdu na dětských odrážedlech, 

tříkolkách, kolech). K vycházkám je využíváno blízké okolí – dětské hřiště, lázeňský park, 

lesopark Dubina. 

Délka pobytu je zpravidla 1,5 hodiny (v závislosti na počasí). Dopoledne – od 10.15 do 11.30 

hod., odpoledne od 14.30 hod do odchodu domů. 

 

Odpočinek a spánek:  

Odpolední klid je od 12.30 hod do 14.00 (u menších dětí do 14.30 hod.). Děti odpočívají na 

lehátku (spí), u starších dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám a po dohodě s rodiči 

mohou děti trávit tuto dobu klidovou individuální činností. 

K odpočinku využíváme dětské ložnice, každé dítě má své lehátko, lůžkoviny a ručník. 

Lůžkoviny jsou umístěny na lehátku i s pyžamem. 

Dětská ložnice se pravidelně větrá. 

Klidová individuální činnost je určena pro děti, které nedokáží usnout, nebo na přání rodičů. 

Tato klidová činnost probíhá v oddělené místnosti, aby nedocházelo k rušení spících dětí. 

Klidová činnost může probíhat také v relaxační místnosti (za doprovodu asistenta pedagoga 

nebo pedagoga).  

 

Stravování:  

Součástí mateřské školy je školní jídelna, strava je připravována v místní kuchyni s rozvozem 

jídla do malých kuchyněk u jednotlivých tříd. Vydávání jídla zajišťují dvě kuchařky. Svačiny 

jsou připravovány předem a děti se ve stanovenou dobu obslouží samy s pomocí učitelek (učí 

se samostatnosti a sebeobsluze). 

Nádobí umývá kuchařka v nejkratší možné době po jídle, v hlavní kuchyni je myčka na 

nádobí. Po odpolední svačině zajišťuje mytí nádobí uklízečka příslušného oddělení, děti do 

kuchyňky nemají bez dospělé osoby přístup. 

 

Časový rozvrh stravy: 

➢ dopolední svačina 8.30 hod. 

➢ oběd   11.30 hod. 

➢ odpolední svačina 14.30 hod. 

Mezi jídly je dodržován 3 hodinový odstup. 
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Pitný režim:  

Děti mají zajištěný celodenní přísun tekutin. Mají k dispozici čaj, ochucenou vodu s citrónem 

během celého dne v připravené konvici nebo nalitý přímo ve sklenicích. 

 

 

III. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 

 

Čisté prádlo je skladováno ve skříni určené k tomuto účelu. Ručníky se vyměňují 1x týdně (v 

případě potřeby i častěji). Pyžamo si děti vždy v pátek odnášejí domů, aby je rodiče mohli 

vyprat. Lůžkoviny se vyměňují 1x za 4 týdny. 

Prádlo pereme ve vlastní prádelně (prádelnu má na starosti školnice mateřské školy). Vyprané 

a vyžehlené prádlo školnice vydává uklízečkám, které zajišťují čistotu na jednotlivých 

třídách. Špinavé prádlo nepřichází do styku s čistým prádlem. Pomočené nebo jinak špinavé 

prádlo je ihned vyměněno a odneseno do prádelny, kde je skladováno na místě určeném 

k tomuto účelu. 

 

 

IV. VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 

 

VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY 

 

Jsou součástí mateřské školy. 

 

Přední část zahrady: 

➢ 1 herní sestava Loď (11634) 

➢ 3 pružinová houpadla ukotvená do země (autíčko, dinosaurus, želvička) 

➢ 1 dětský plastový kolotoč ukotvený do země 

➢ 1 šplhací stěna 20 

➢ 1 funkční pískoviště + 1 lavička 

  

Zadní část zahrady: 

➢ 4 stoly + 8 lavice (nepřenosné) 

➢ 3 plně funkční pískoviště + 2 lavičky napevno zabudované, 2 lavičky volně přenosné  

➢ 1 herní sestava QUATTRO 11108 

➢ 1 interaktivní stěna 21176 

➢ 1 parkur TRE 21176 

➢ 2 pružinová houpadla ukotnvená do země (motorka, tirák) 

➢ 1 prolézací tunel Stonožka mini  

➢ 1 přenosná kladina 

➢ 1 kreslící tabule (montáž 5/2019) 
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B/ Provoz a údržba 

 

1. Denní úklid: 

➢ vizuální kontrola plochy školní zahrady před pobytem dětí na zahradě, úklid odpadků 

z plochy  Z: školnice 

➢ odkrytí pískoviště před hrou a překrytí ochrannou plachtou po ukončení her 

    Z: učitelky jednotlivých tříd, popř. uklízečky, školnice 

➢ vizuální kontrola technického stavu – lavičky, hračky, sportovní nářadí 

    Z: školnice 

 

 

2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář: 

➢ odstranění zjištěných závad   

Z: školnice, škody většího rozsahu okamžitě hlásí ředitelce 

➢ 1x týdně provádí kontrolu stavu a čistoty 

    Z: uklízečka 

 

3. Průběžná péče o zeleň: 

➢ v případě potřeby provede pokropení zahrady, pískoviště 

➢ hrabání a úklid listí na zahradě 

    Z: školnice, uklízečky 

➢ dle potřeby několikrát ročně sekání trávy, úklid listí, průřezy dřevin  

    Z: ředitelka, popř. školnice (smluvní firma Jan Klimeš) 

 

4. Údržba pískoviště: 

➢ kontrola stavu pískoviště 

    Z: školnice 

➢ přehrabání pískoviště (dle potřeby) 

    Z: školnice, uklízečky 

➢ 2x ročně překopání – přeházení písku v pískovišti, dezinfekce horkou vodou 

(propaření) 

    Z: školnice, uklízečky 

➢ výměna písku   Z: ředitelka 

 

 

5. Roční revize herních prvků: 

➢ kontrola dle platné legislativy (zajišťuje firma RONT) 

    Z: ředitelka 

➢ případná oprava, výměna, či likvidace (údržbu na základě objednávky zajišťuje firma 

Ludvíka Basty) 

    Z: ředitelka 

 

6. Provoz brouzdaliště, sprch, bazénků: 

Nemáme 
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Tento provozní řád nahrazuje provozní řád ze dne 10. 7. 2019, č.j.: MSKL/864/2019 a 

dodatek č. 1 ze dne 9. 4. 2020, č.j.: MSKL/222/2020 

 

 

V Karviné 21. 7. 2021 

 

 

 

        Mgr. Eva Janáková 

            ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Inventární soupis – zahrada 

Protokoly 

Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu dětských hřišť a zařízení dětských hřišť 


