
Základní škola a Mateřská škola Chodouny, příspěvková organizace 

Chodouny 119, 411 71 Chodouny 

 

Provozní řád zařízení pro děti předškolního věku 

 

I. Údaje o zařízení : 

   Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Chodouny 119 

                        411 71 Chodouny 

   Kontakt: telefon –  Mateřská škola 416 810 052 

 

                email : ms.chodouny@seznam.cz 

                web : zsmschodouny.cz 

 

    IČO : 75003546 

    Provozovatel : Obec Chodouny 

    Typ : s celodenní péčí 

    Stanovená kapacita : 25 dětí 

    Provozní doba : od 6.00 – 16.00 hod. 

 

II. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení) 

 

    Nástup dětí : od 6.00-8.00 hod. 

    Spontánní hra : 

    Frekvence zařazení během dne : od příchodu dětí do MŠ až do dopolední   

    svačiny, při pobytu venku, při odpolední činnosti 

    Zařazení v režimu dne : od 6.00-8.20, od 10.00-11.15,od 14.30-16.00 

hod. 

    Činnosti dětí řízené pedagogem : od 9.20 do 10.00 hod.,při pobytu venku, 

    při odpolední činnosti ( střídáno se spontánní hrou) 

    Pohybové aktivity : 
    Druh pohybových aktivit : cvičení na nářadí, s náčiním, pohybové hry a 

    hudebně pohybové hry, využití zahradního nářadí 

    Frekvence zařazování pohybových aktivit v režimu dne : při dopolední 

    činnosti, pobytu venku, při odpolední činnosti 

    Pobyt venku : Pozemek využívaný k pohybové aktivitě : školní zahrada-    

    údržba zeleně je pravidelná (zajišťuje OÚ), pískoviště je přikryté plachtou, 

    písek obměňován 

 

    Časový údaj : dopoledne od 10.00 – 11.15 

 
 

                        odpoledne od 14.30 – 16.00 hod. 

    Délka pobytu : dopoledne – dle počasí 1 hod. 15 min. 
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                          odpoledne - dle počasí 1 a 1/2 hodiny 

    Způsob využití pobytu venku : vycházka do okolí MŠ, pohybové hry na   

    školní zahradě, hra na pískovišti, využití zahradního nářadí 

 

    Odpočinek, spánek : Zařazení v režimu dne : od 12.00 – 14.00 hod. 

    Ukládání lehátek : Lehátka jsou uložena v úložné skříni na lehátka v herně                        

    ( lehátka se každý den rozkládají v prostoru herny) 

 

     Stravování : Příprava stravy – vlastní 

     Podávání svačin : od 8.55 – 9.15 hod., od 14.00 – 14.30 hod. 

     Systém podávání svačin : samoobslužný (nápoje mají děti připravené) 

     Oběd : od 11.20 – 12.00 hod. 

 

      Pitný režim : Příprava, doplňování nápojů : nápoje připravuje kuchařka   

      dle potřeby 

      Druh nápojů : voda, šťávy s obsahem jódu 

      Způsob obsluhy : děti na vybraném stolku mají uzavřenou nádobu s 

      nápojem a obsluhují se samy 

 

III. Způsob nakládání s prádlem 

 

      Výměna prádla : lůžkoviny a pyžama – 1x za 14 dní 

                              ručníky - 1x týdně 

      Způsob praní prádla : vlastní automatická pračka 

      Způsob manipulace s prádlem : použité prádlo je dáváno do koše na 

      špinavé prádlo, čisté prádlo je uloženo v uzavřené skříni 

 

 

 

 

                                                                               vedoucí učitelka MŠ 

                                                                                  Gabriela Červená 


