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Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun 

se sídlem Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Č.j.:               Spisový/skartační znak              MŠ73/2019                        A.1.          A10 

Vypracoval:  Klára Pešková, DiS., vedoucí učitelka mateřské 

školy 

Schválil:  Mgr. Tereza Macourková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 22. 1. 2019 

Řád nabývá účinnosti dne: 1. 2. 2019 

 

I. Údaje o zařízení 

 

Sídlo: Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Klára Pešková DiS. 

Ředitelka školy: Mgr. Tereza Macourková 

 

Mateřská škola je součástí PO obce Zadní Třebaň s názvem: Základní 

škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun. 

 

Kapacita mateřské školy je 28 dětí. Škola je jednotřídní, věkově smíšená. 

 

II. Režim dne 

 

06:30  Zahájení provozu mateřské školy 

06:30 – 08:00 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, spontánní aktivity 

08:00 – 08:30 Příprava předškoláků, spontánní aktivity 

08:30 – 09:00 Dopolední řízená činnost – 1. blok 

09:00 – 09:30 Dopolední svačina 

09:30 – 10:00 Dopolední řízená činnost – 2. blok 

10:00 – 12:00 Pobyt venku 
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12:00 – 12:30 Oběd, odchod dětí  

12:30 – 14:30 Podle individuální potřeby dětí odpočinek na lůžku, klidnější aktivity 

14:30 – 15:00 Odpolední svačina 

15:00 – 16:30 Odpolední řízené a spontánní činnosti, odchod dětí 

16:30 Ukončení provozu mateřské školy 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu 

 

Stravu a pitný režim zajišťuje vlastní kuchyně s jídelnou. 

 

09:00 – 09:30 Dopolední svačina 

12.00 – 12:30 Oběd 

14:30 – 15:00 Odpolední svačina 

 

Pitný režim je zajištěn dodávkou barelů čerstvě připravených tekutin. Děti si mohou nalít 

vodu/čaj kdykoliv samy, vždy do čistého hrníčku, který poté odloží mezi použité nádobí. 

Hrníčky jsou 2x denně umývány v myčce nádobí. 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 

 

Pohybová výchova je zařazována denně, probíhá ve vyklizené učebně. K pohybové výchově 

je též využívána školní zahrada, hřiště 

 

V. Režim péče o lůžkoviny, ručníky 

 

Ložní prádlo je měněno jednou za dva týdny, perou a žehlí ho rodiče. Do mateřské školy ho 

vrací zpět v čistém igelitovém sáčku a látkové tašce, a to do 1 týdne od vyzvednutí. Polštář, 

peřina, prostěradlo i matrace jsou z hygienických důvodů označeny značkami dětí. Ručníky 

jsou měněny každý týden, též ho perou a žehlí rodiče a vrací ho zpět do 1 týdne. 

 

VI. Konzultační hodiny 
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Osobní konzultace s vedoucí učitelkou MŠ jsou možné kdykoliv po domluvě s ohledem na 

pracovní dobu a provoz MŠ. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

V Zadní Třebani dne 17. 12. 2018  Klára Pešková, DiS,  

       vedoucí učitelka mateřské školy 

 

 

  Mgr. Tereza Macourková,  

  ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


