
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

Mateřská  škola je  zřízena jako škola  s celodenním provozem s určenou 
dobou pobytu od 6,30 do 16,00 hod.

V době hlavních prázdnin a o jarních prázdninách může ředitelka mateřské 
školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a 
to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu 
dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Z důvodu 
jednotřídního provozu a tudíž nemožnosti čerpání dovolené pedagogických 
pracovnic v průběhu školního roku se MŠ uzavírá v době letních prázdnin 
na 6 týdnů. Bude otevřena vždy poslední týden v srpnu. Minimální počet 
dětí v     MŠ je stanoven na 5  . Při nižším počtu se nerentují náklady na vodu 
a  energie.  Rozsah  omezení  nebo  přerušení  oznámí  ředitelka  mateřské 
školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Provoz  mateřské  školy  lze  ze  závažných  důvodů  a  po  projednání  se 
zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se 
považují  organizační  či  technické  příčiny,  které  znemožňují  řádné 
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení 
provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole 
neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Mateřská  škola  může  organizovat  zotavovací  pobyty  ve  zdravotně 
příznivém prostředí  bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce 
související  s výchovně  vzdělávací  činností  školy.  O  uskutečnění  těchto 
pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce 
dětí nejméně týden před jejich zahájením. 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího 
(rámcového) programu probíhá v základním denním režimu 

6.30 -  8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí
didakticky cílené činnosti ve skupinách nebo individuálně
jazykové chvilky

 8.00 -  8.30 ranní cvičení, hygiena

 8.30 – 9.00 dopolední svačina



9.00 – 9.30 řízené aktivity s dětmi – postupné zapojování se do 
individuálních a skupinových činností, komunitní kruh, 
přivítání se s dětmi, rozhovory, společné aktivity hudební 
a pohybové, četba, experimentování, hry, dramatizace 
atd. – plnění dle třídního programu

9.30 - 11.30 příprava na pobyt venku – pobyt na zahradě, vycházky 
v okolí obce, přenášení započatých činností z aktivit na 
třídě do pobytu venku, pozorování

11.30 – 12.00 osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.00 – 13.45 hygiena, poslech pohádky, klid na lůžku, polední 
odpočinek, klidové činnosti pro nespící děti, příprava 
předškoláků k zápisu do ZŠ, postupné vstávání

13.45 – 14.30 osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti, pokračování v didakticky 
cílených činnostech, pobyt na školní zahradě, rozcházení 
dětí

Dopolední činnosti je možno upravit podle povahy řízené činnosti, vše je 
v kompetenci p. učitelek. 
Je nutno dodržet: dobu mezi jídly / případně zajistit svačinu s sebou/

maximální délku pobytu venku
každý den zařadit cvičení, při zařazení TV krátit   
ranní hry

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Poté bude budova MŠ až 
do 11.45 hod. z bezpečnostních důvodů uzamčena. Po předchozí dohodě 
s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve 
stravování). 

Přivádění a převlékání dětí
Rodiče převlékají  děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte na 
předem  určené  místo.  Věci  dětí  rodiče  označí  tak,  aby  nemohlo  dojít 
k záměně.

Předávání a vyzvedávání dětí
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a 
informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do 
předání učitelce. 
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. 

a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 
6.30hod



b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby 
jimi pověřené

c) rodiče  si  pro  děti  chodí  až  ke  dveřím třídy  nebo  na  školní 
zahradu

d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách 
šatny 

Čas – doba vyzvedávání dětí z     MŠ  
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11.45-12.15 
hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.00 hod. V případě, že si 
rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě 
před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte 
do třídy. 

Délka pobytu dětí v     MŠ  
Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může 
chodit  do  MŠ  na  celý  den,  nebo  jen  na  dopoledne  s obědem.  Děti 
přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody musí rodiče s učitelkami 
předem domluvit.

Způsob omlouvání dětí
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

a) osobně ve třídě učitelce
b) telefonicky 

Svačiny je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6.30 do 14.30 a to 
vždy den předem. 

Pobyt venku
Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. 
Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné 
ovzduší nebo teplota pod – 10°C.

Stanovený  základní  denní  režim  může  být  pozměněn  v případě,  že  to 
vyplývá  ze  školního  vzdělávacího  (rámcového)  programu  a  v případě 
výletů,  exkursí,  divadelních  a  filmových  představení  pro  děti,  besídek, 
dětských dnů a jiných akcí. 


