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Provozní řád MŠ Lučina – školní rok 2022/2023 
 

(Zpracováno podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, přílohy č. 410/2005 Sb., MO MZd) 

 

Mateřská škola 

 

I. Údaje o zařízení 

Mateřská škola Lučina, 739 39 Lučina 2 

Telefon: 558 661 887 

Provozovatel: Obecní úřad Lučina 

IČO: 296 899 

 

Typ: zařízení s celodenní péčí 

Stanovena kapacita: 48 dětí 

Provozní doba: 06:30 – 16:30 hod 

 

Využití zařízení pro jiné aktivity 

Organizování společných činností pro děti a jejich rodiče, zákonné zástupce              

(viz. plán spolupráce s občanským sdružením „Klub rodičů“).  

Ve školním roce 2022/2023 se bude pořádání akcí řídit dle aktuálního vývoje 

epidemiologické situace. 

 

II. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení) 

                Nástup dětí do zařízení od 06:15 – do 07:30 hodin (později – dle domluvy se  

                zákonným zástupcem). 

 

    Spontánní hra 

    Frekvence zařazení během dne: v ranních, dopoledních i odpoledních hodinách 

    Zařazení v režimu: v průběhu celého dne  

                               od 06:15 – do 08:00 (starší děti) 

                                                 do cca 08:20 (mladší děti) 

         cca do 09:30 – 11:45 venku, za nepříznivého počasí ve třídě 

         cca od 14:30 – do 16:45  

 

Činnosti dětí řízené pedagogem  

08:00 – 12:00  povinné předškolní vzdělávání (děti s povinnou předškolní  

                        docházkou)  

cca od 08:20 – do 11:40  (mladší + starší děti), ranní cvičení, tělovýchovná  

                        chvilka, komunitní kruh, výchovně řízená činnost, pobyty venku,  

                        náhradní činnosti  

 

Sledování televize  

Frekvence zařazení během dne/týdne: videozáznam vlastních představení nebo 

krátké pohádky – zklidnění dětí – příležitostně, nepravidelně (ve školní družině). 
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Pohybové aktivity 

Podmínky, vybavení – pro pohybovou aktivitu dětí je využívána herna 

s dostatečným tělovýchovným zařízením i náčiním a zrekonstruovaná tělocvična 

ZŠ. 

Druh pohybových aktivit – ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, řízené TV činnosti, 

pobyty venku. 

Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu – několikrát denně dle 

zásad duševní hygieny a potřeb dětí. 

 

                 Pobyt venku 

Pozemek využívaný k pohybové aktivitě – zahrada MŠ a ZŠ, víceúčelové hřiště 

za školou. 

Údržba zeleně – dle potřeby a ročního období. 

Údržba pískoviště – od jara do podzimu. 

                  Časový údaj – využívaní zahrady MŠ celoročně, v dopoledních hodinách 

  cca od 09:00 – 11:40 hod. 

  cca od 14:45 – 16:45 hod. odpoledne, dle počasí, v létě 

         od 13:00 – do konce provozu – předškolní děti, nespavé děti -   

                                          dle počasí 

                  Délka pobytu – v letním období dvou i víc hodinová,  

                                        – v zimním období dvou i míň hodinová 

Způsob využití pobytu venku – sezónní, rekreační, řízené činnosti, spontánní 

činnosti, tělovýchovné činnosti, vycházky, výlety po okolí apod.  

 

Odpočinek, spánek 

Zařazení v režimu dne. V odpoledních hodinách cca od 12:30 – 14:15 hod.  

Respektování individuálních potřeb dětí – u předškolních nebo nespavých 

odpočinek cca od 12:30 – 13:00 hod. na lehátku, pak následují klidové hravé 

činnosti, eventuálně pobyt na zahradě apod. 

Stabilní ložnice pro mladší děti. Každé dítě má své označené lehátko, ustlání 

lůžkovin, provětrávání pyžam na věšácích v ložnici, co 3 týdny výměna lůžkovin. 

Provětrávání zajištěno. 

                  Starší děti – umístění označených lehátek v herně velké třídy, lůžkovin a   

                  pyžam v policové skříni tamtéž. Provětrávání zajištěno. 

 

                  Stravování 

Příprava stravy – donášena z přízemí jídelny ZŠ do 1. poschodí pracovnicí 

výdejny MŠ. 

Podávání svačin – 08:30 – 09:00 hod. 

Systém podávání svačin: svačina společná, dětem je servírovaná. 

Obědy – doba výdeje: 11:45 – 12:10 hod.  

Odpolední svačina – od 14:30 – 15:00 hod. 

Časový odstup jednotlivých jídel – 3 hodiny. 
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Pitný režim  

Příprava, doplňování nápojů – školnice, celý den k dispozici. 

Druh nápojů – čaj, voda, voda se sirupem, voda s citrónem, džus. 

Způsob obsluhy, manipulace s nádobím – dětem nápoj nalévá učitelka. 

 

Otužování 

Zhodnocení individuálních potřeb dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu                                   

– po dohodě s rodiči. 

Frekvence – denně i v zimním období. 

Zařazení v denním režimu – v průběhu celého dne. 

Jiný způsob ozdravných opatření – větrání, pobyt venku. 

 

COVID-19 

Zajištěno časté větrání tříd (krátkodobé, intenzívní), zvýšená hygiena rukou, 

desinfekce. Děti budou používat papírové i látkové ručníky. 

 Další případná opatření se budou řídit dle aktuálních doporučení a mimořádných     

 opatření MZČR a MŠMT. 

 

 Vyprazdňování odpadkových košů minimálně 1x denně. 

 Zvýšené čištění a desinfekce povrchů a předmětů. 

 

III. Způsob nakládaní s prádlem 

 

Výměna prádla – druh - lůžkoviny: výměna co 3 týdny a dle potřeby i    

                                          častěji 

                                       - ručníky: výměna 1x týdně, dle potřeb 

           - pyžama: výměna 1x týdně, dle potřeby   

 

Způsob praní prádla – soukromá prádelna Karolíny Gorylové z Třince – s vlastní 

dopravou. 

 

Způsob manipulace s prádlem  

Použité prádlo se neprotřepává, třídí se ve vyčleněné místnosti. Vzhledem k 

možné kontaminaci okolí se ukládá do obalů na jedno použití, popř. 

do omyvatelných nebo pratelných obalů. Skladuje se ve vyčleněném prostoru. 

Čisté a použité prádlo se společně neskladují. 

                  Čisté prádlo je uloženo do skříní. 

Manipulace a skladování – školnice. 

 

 

 

Lučina, dne 29. 08. 2022                                Zpracovala: Soňa Kiková 

                                                                      zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 


