
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY  

                                        Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník  

  

Údaje o zařízení:  

  

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, U Školy 567, 277 46 Veltrusy  

příspěvková organizace  

telefon: 315 781 140, 602 753 992, 

 e-mail: reditelka@skolkaveltrusy.cz 

 webové stránky: www.skolkaveltrusy.cz  

IČO: 70990981 

zřizovatel: Město Veltrusy typ: celodenní péče  

  

Stanovená kapacita: 108 dětí  

 Počet tříd: 4  

 Provozní doba: 6,00 – 17,00 hod.  

  

Využití zařízení pro jiné aktivity: angličtina            - odpoledne                                     

  Zahradní slavnost          - všední den 

+ aktivity související s provozem mateřské školy (fotografování dětí, divadelní představení, společné 
akce pro rodiče a děti atd.)  

Režimové požadavky:  

Nástup dětí od 6,00 hod. do 8,00 hod. Po dohodě s rodiči výjimečně možný pozdější (předem 
nahlášený) příchod. Při nástupu dítěte se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim 
Spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na 
individuální potřeby dětí  

Činnosti řízené pedagogem: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či 
kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí  
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Sledování televize, projektoru – využívá se ojediněle (v případě nepříznivého počasí), nejdéle po 
dobu 30 minut 

 Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně 
pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, předplavecký 
výcvik  

Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně – v dopoledních a odpoledních hodinách neuskutečňuje se: 
při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti a inverzích využití školní zahrady, park „Obora“, hřiště 
Havránek, vycházky 

údržba školní zahrady: pravidelné sekání trávy, hrabání a úklid listí, údržba záhonů, chodníků, 
zametání, prořezávání stromů a keřů zalévání pískoviště, pravidelná výměna a doplňování písku, 
zakrývání, kropení pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti 

 Odpočinek, spánek: zařazení – po obědě vychází se z individuálních potřeb dítěte, cca 30 minut 
odpočívají všechny děti při poslechu pohádky či relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku 
vstávají a učitelky jim nabízejí náhradní klidné aktivity, naopak děti s vyšší potřebou spánku mohou 
spát déle, než je obvyklé 

 Ukládání lehátek, lůžkovin, pyžam: oddělené větratelné police se závěsem  

  

Stravování: dovoz ze školní jídelny ZŠ Veltrusy  

ve školní jídelně se stravují zaměstnanci mateřské školy a děti zařazené do docházky odhlášení ze 
stravování je nutné provést předem, nebo do 7,30 hodin daného dne v případě neomluvené 
nepřítomnosti dítěte lze první den vyzvednout stravu v čase určené ředitelkou v MŠ. 

 systém podávaní svačin – samoobslužný 

 podávání svačin: 9:15 – 9:30 hod. a 14:15- 14:30 hod. 

 podávání obědů: 11,45 – 12,30 hod.  

 časový odstup podávaných jídel: 2,15 – 3,00 hod. 

 uchování studené stravy – v lednicích jednotlivých kuchyněk u tříd 

 uchování teplé stravy – v termoportech, výdej těsně před podáváním stravy 

 nádoby na dovoz stravy – termoporty, misky, várnice 

 způsob výdeje stravy – uklízečky a pracovnice školní výdejny vydávají obědy dětem v jednotlivých       

 třídách  

  ohřev – možnost ohřevu v mikrovlnných troubách v kuchyňkách u jednotlivých tříd  
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způsob obsluhy a manipulace s nádobím, umývání – pracovnice výdejny a uklízečky  

Mateřská škola umožňuje ohřev dietní stravy.  

Pitný režim: učitelky při příchodu připraví nápoj (pitná voda) do termosů a doplňují během dne dle 
potřeby, pobyt venku – instalována venkovní pítka způsob obsluhy: samoobslužný, každé dítě má 
vlastní umělohmotný hrneček  

Otužování: pravidelné větrání tříd, regulace teploty na třídách při vytápění, kontrola vhodného 
oblečení dětí ve třídě i venku, otužování vodou v letních měsících – sprcha  

  

Způsob nakládání s prádlem: způsob praní – vlastní prádelna  

způsob manipulace s prádlem – vyžehlené prádlo je skladováno v sušárně ve skříni k tomu určené 

 výměna prádla: lůžkoviny-1x za 21 dní, ručníky – 1x týdně, pyžama – 1x za 14 dní oblečky, potahy, 
závěsy, textilní hračky a doplňky: 2x za rok  

V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci MŠ.  

hračky jsou udržovány v čistotě, jsou provozními pracovnicemi pravidelně omývány                    
(panenky, kočárky, stavebnice, míče…)  

Hygienické zařízení: na každé třídě odpovídající počet zařízení (WC, umyvadla) dle nejvyššího 
stanoveného počtu dětí ve třídách. Některá WC jsou určena pro chlapce (odmontovaný sedák).  

  

Čističky vzduchu: Každá třída je pravidelně 1x za 14 dní čištěna Ozogenem a poté důkladně vyvětrána  

způsob čištění – 1x týdně omytím  
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ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU:  

Údržbu mateřské školy provádí údržbář školy (zajišťuje školnice)  

Údržbu zahrady provádí uklízečka (ve spolupráci s údržbářem)  

Úklid MŠ provádí školnice (zodpovídá za čistotu provozu) a uklízečka.                

Úklid výdejny a výdejních kuchyněk provádí pracovnice provozu  

Praní prádla, žehlení a opravy provádí školnice   

Výdej jídel a mytí nádobí provádí pracovnice provozu, školnice a uklízečka    

  

  

  

  

Datum účinnosti: 17. 08. 2022                    

    Kateřina Jeníková 

    ředitelka MŠ 
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