
   
 

  

   

 

PROVOZNÍ   ŘÁD    MATEŘSKÉ   ŠKOLY 

LEDŇÁČEK  HÝSKOV,  OKRES  BEROUN 

PRACOVIŠTĚ MŠ  -  DRUŽSTEVNÍ  204 

 

   Č.j.: MŠ - 22- 20 

 

Název školy  Mateřská škola Ledňáček Hýskov, okres Beroun 

Adresa školy  

Odloučené 

pracoviště MŠ 

Družstevní 204, 267 06 Hýskov, 

 U Statku 777 

IČO 70979901 

Tel.kontakt Řed. MŠ: 602 779 163 

ŠJ: 602 171 826 

I.oddělení - Ledńáčci: 

II.oddělení - Rybky: 

III.oddělení - Berušky: 

E-mail MŠ mslednacekhyskov@centrum.cz 

E-mail ŠJ stravovanimshyskov@centrum.cz 

Web www.mslednacekhyskov.cz 

Ředitelka  

Zástupkyně 

ředitelky 

Petra Trochová 

Ivana Řeřichová 

Zřizovatel Obec Hýskov 



   
 

  

   

 

Typ MŠ  MŠ - celodenní s pravidelným provozem / 3oddělení MŠ/ 

Kapacita školy  65 dětí 

Provozní doba  6.30 – 17.00 hodin 

Datová schránka fmyraj9 

 

Režimové požadavky 

Režim dne je stanoven tak, aby vyhovoval vývojovým požadavkům předškolních dětí a 

zároveň individuálním potřebám každého jedince. Učitelky jsou povinné ho pružně 

přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí a 

individualitu jednotlivých dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit 

se společných činností, je jim to umožněno.  

  

✓ Nástup dětí: dle potřeb rodičů, nejdéle však do 8.00 hodin (dítě v 8.00 hodin předáno 

učitelce), rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu 

dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.  

 

✓ Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – 

probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se 

zřetelem na individuální potřeby dětí.  

 

✓ Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu 

celého dne formou individuální, skupinové práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a 

zájmů dětí 

 

 

 

✓ Pohybové aktivity:     

⬧ zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) 

⬧ pohybové hry 

⬧ ranní rozcvičky 

⬧ průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 

⬧ 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti  



   
 

  

   

 

⬧ denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 

⬧ relaxační cvičení, dětská jóga 

 

✓ Pobyt venku: 2 hodiny denně (dle počasí, včetně přípravy - převlékání), dopoledne a dle 

podmínek i odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se 

činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod-10 st., při 

silném větru, dešti a při inverzích. K pobytu venku využíváme školní zahradu, okolní 

přírodu 

 Údržba školní zahrady: posekání trávníků zajišťuje obec, pískoviště se denně zakrývá a    v 

letních měsících dle potřeby kropí. 

 

✓ Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny 

děti při čtení pohádky, poslechu pohádky - mladší děti/1.tř.,2.tř.-Sluníčka,Berušky/na 

lehátku (minimální doba odpočinku 30 minut), mladší děti s nižší potřebou spánku vstávají 

dříve, učitelky jim nabízí náhradní aktivity klidnějšího charakteru/ klidné hry - stolní 

poznávací hry, kresba. Starší děti/3.tř.-Ledňáčci - předškolní třída/ odpočívají na matracích 

(minimální doba odpočinku 15 minut) 3.tř. - předškolní děti/Ledňáčci/ -  nespavá třída, 

odpočívá pouze nezbytnou dobu pro relaxaci po obědě /individuální/, po té následuje 

nabídka ZČ v MŠ, klidné činnosti u stolečku, příprava do školy. Lehátka/ mladších dětí/ i 

matrace/starších dětí/ se rozkládají v hernách jednotlivých tříd, větrání je zajištěno před i 

po spaní, dle možností počasí i během dne.  Po odpočinku se lehátka i matrace opět 

ukládají do stojanů. Starší děti/3.tř.-Ledňáčci/ mají polštářek, deku – Larisu. Mladší 

děti/1.tř.,2.tř. - Sluníčka, Berušky/ mají celkové vybavení ke spaní. Děti mladší / 1.tř.,2.tř.-

Sluníčka, Berušky/se převlékají do pyžam, pyžama si děti ukládají do stojanů k vybavení 

na spaní, 1x týdně si je berou domů na vyprání. Děti ze třídy předškoláků/3.tř. - Ledňáčci/ 

se nepřevlékají, odpočívají v oblečení, které nosí v MŠ. Děti odcházejí odpoledne do třídy 

nebo na školní zahradu. 

 

 

✓ Hygienické podmínky: 

 

 

 

 

✓ Stravování: 

⬧ vlastní strava připravená ve školní kuchyni 



   
 

  

   

 

⬧ svačiny se podávají v době od 8.30, 00 do 9, 00hodin, odpoledne od 14,00do 14,30 

hodin/mladší děti - 1.,2.tř. - Sluníčka, Berušky se stravují ve třídách, předškolní třída - 

3.tř. - Ledňáčci se stravují ve ŠJ/ 

⬧  je připravena dostatečná nabídka nápojů a potravin, děti se samy obsluhují - vybírají si 

množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené 

⬧ obědy se vydávají od 11, 45 do 12, 15 hodin, polévky nalévá kuchařka, hlavní jídlo na 

talíře připravuje také kuchařka, mladší děti mají připravené hlavní jídlo na stole. Starší 

děti/3.tř. – Ledňáčci/ se stravují ve ŠJ. Polévky nalévá p. kuchařka, pro hlavní jídlo si 

docházejí k výdejnímu oknu. Dítě má právo si žádat množství jídla, při obědě používají 

děti dle možností příbory. Po obědě si po sobě uklidí nádobí, malým dětem dopomáhá 

dle potřeby učitelka. Starší děti si po jídle uklízejí nádobí sami. Děti do jídla zásadně 

nenutíme, ale vedeme děti k tomu, aby alespoň ochutnaly. Všichni zaměstnanci vedou 

děti k samostatnosti 

 

✓ Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve třídách vodu, čaj, učitelky vedou děti k pití. 

Při svačinách a obědech se nápoje obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, 

džusy, mošty. Při pobytu venku - zajištěna konvice a hrnečky. 

 

 

 

✓ Otužování: 

⬧  pravidelné větrání tříd 

⬧  dostatečný pobyt venku 

⬧  kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 

⬧  plavecký výcvik, návštěvy v solné jeskyni, pobyty ve školce v přírodě 

 

✓ Způsob nakládání s prádlem: Ručníky a pyžama se vyměňují každý týden, povlečení 

na postýlky 1x za 2 týdny, pyžama dětí perou rodiče. Ručníky a ložní prádlo odvážíme do 

prádelny. Čisté prádlo je uloženo v samostatné skříni.  

 

✓ Úklid MŠ: Úklid probíhá denně ve všech prostorách školy - utírání prachu, vytírání 

podlahy denně - v prostorách chodeb a šaten - 2x denně, luxování 2x - 3x týdně. Dbáme o 

čistotu v celém zařízení, při zjištění jakékoli závady se tato odstraní neprodleně. Čisticí 

prostředky jsou uzamčeny a zajištěny tak, aby k nim děti neměly přístup. Mytí oken - 2x 



   
 

  

   

 

ročně. Vzhledem ke stavebnímu řešení budovy MŠ nelze na každém patře zřídit úklidovou 

komoru s výlevkou, tato je pouze v přízemí MŠ.  

 

 

 

 

 

     Tento provozní řád nabývá účinnosti 01. 09. 2021 

 

       V Hýskově  dne 01. 09. 2020           

 

 

Petra Trochová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
         

                                   



   
 

  

   

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


