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Čl. III. 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY  

20. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

 
  Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v 

následujícím základním denním režimu: 

6:30 – 8:00 Děti se schází na svých třídách s výjimkou sudých týdnů, kdy se Žlutá 

třída do 7:00 schází v Červené třídě. Ranní hry dle volby a přání dětí. 

8:00 – 12:00 Individuální rozhovory s dětmi, volné hry dle vlastních zájmů, spontánní 

i didakticky zacílené činnosti ve skupinách, kombinované s prací dětí v 

kolektivu, zaměřené na poznávací, výtvarné, pracovní, hudební i 

dramatické aktivity, cvičení a pohybové aktivity. 

 Příprava na dopolední svačinu.  

 Dopolední svačina. 

 Pobyt venku zaměřený na sportovní a pohybové činnosti, pozorování, 

poznávací vycházky, zájmové činnosti dětí.  

 Příprava na oběd.  

 Oběd.  

12:30 – 14:45 Poslech pohádek, hudby, odpočinek, relaxace. 

 Klidové činnosti (kreslení, práce s časopisem, knihou apod.) 

 Individuální práce s dětmi. 

 Příprava na odpolední svačinu.  

 Odpolední svačina.  

14:15 Přechod zbylých dětí z Zelené třídy do Modré. 

Přechod zbylých dětí z Červené třídy do Žluté. 

 Individuální činnosti, tvořivé činnosti dětí a hry.  

14:15 – 16:00 Postupné rozcházení dětí domů. 

Činnosti dětí a jejich časovou délku učitelka MŠ přizpůsobuje daných aktuálním podmínkám a 

okolnostem, zájmu dětí o činnost a situaci. 
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího 

programu, v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských 

dnů a podobných akcí neb aktuální situace.  

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích 

aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto 

odpočinku na lůžku apod.) 

 

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního 

věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v 

zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt 

venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz 

přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných 

teras v co největším rozsahu. 
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(provozní podmínky - § 21, odst. 2) vyhláška č. 410/2005 Sb. (v platném znění), hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). 

 

Čl. IV 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  
 

23. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního 

stravování 

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna MŠ. Při přípravě jídel postupuje 

školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. v platném znění, o školním stravování 

(dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami 

zdravé výživy. 

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, 

ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.  

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední 

svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti 

během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.  

 

 

24. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

 

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního 

stravovacího režimu: 

        8:30             výdej dopolední svačiny 

11:30             výdej oběda 

14:30            výdej odpolední svačiny 

 

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici 

nápoje, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu 

jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole 

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

 

Při náhlém onemocnění dítěte nebo při absenci dítěte z jiného závažného důvodu je vydána 

nahlášená strava rodiči, který si zajistí vhodné jídlonosiče, domluví se s vedoucí šj vyzvednutí 

stravy ze školní jídelny MŠ. (Čas: 11:15-11:25) Oběd se pro nemocné dítě vydává pouze první 

den, další dny se odhlásí. 

 

Při mimořádném dřívějším odchodu dítěte z MŠ (např. po obědě) je možné po domluvě 

s kuchařkou požádat o vydání odpolední svačiny, a to v čase, kdy již bude připravena pro ostatní 

děti v MŠ, tj cca 14:00 hod. 
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Čl. X 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

36. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem MŠ 

 

Všichni zaměstnanci byli seznámeni s tímto dodatkem č.1 organizačního řádu dne 6. ledna 

2022. Nově přijímaní zaměstnanci se seznámí s organizačním řádem při jejich nástupu do práce.  

O vydání a obsahu dodatku č.1 ke Školního řádu MŠ informuje mateřská škola zákonné 

zástupce dětí na třídních schůzkách v lednu 2022. 

 

 
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu byl projednán na pedagogické radě dne 6. ledna 2022. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti 1.2.2022. 


