
 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

Mateřské školy Zelená 73A, příspěvkové organizace 

detašované pracoviště MŠ Matrosovova 14/A. 

  

 
 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Č. J.: MSZ/145/2018  V Ostravě – Mariánských Horách: 28. 8. 2018 

 

Platnost od 1. 9. 2018   

    

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Olga Křížová, ředitelka MŠ 



PROVOZNÍ ŘÁD 

 

Mateřská škola Zelená 73A, příspěvková organizace 

Detašované pracoviště Mateřská škola Matrosovova 14/A 

 

IČO: 709 84 191 

Tel: 596 624 021, (MŠ Zelená), 596 622 311 (MŠ Matrosovova)  

 

Zřizovatel:  Statutární město Ostrava, městská obvod Mariánské 

Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – 

Mariánské Hory 

  

Typ zařízení:     MŠPZ s celodenním provozem 

 

Předškolní zařízení sdružuje:  1. MŠ Zelená 73A, kapacita: 130 dětí 

     2. MŠ Matrosovova 14/A, kapacita 75 dětí  

     

     3. Školní jídelnu MŠ Zelená 73/A, kapacita: 300 obědů 

 4. Školní jídelnu MŠ Matrosovova 14/A, kapacita: 

 

Provozní doba:   6:00 – 17:00 hodin – MŠ Zelená 

     6:00 – 16:00 hodin – MŠ Matrosovova 

 

Jiné aktivity MŠ Zelená:  

Zájmové činnosti – kroužky: 

- Děti na startu    středa   Dopoledne 

- plavání    jaro 

- lyžování    zima 

- Taneční Carmen   realizace dle zájmu rodičů 

- Angličtina s úsměvem  realizace dle zájmu rodičů 

       

Společné akce pro děti a rodiče: 

- Podzimní slavnost    říjen - listopad 

- vánoční dílničky – posezení u stromečku prosinec 

- Velikonoční dílny    březen 

- Maminkám     květen 

- Den dětí                         červen 

- Loučení se školáky    červen 

 

                                   

Nástup dětí do MŠ 6:00 – 8:00 hod., pozdější příchod je možný po domluvě s učitelkou. 

Scházení dětí je od 6:00 – 7:00 na třídě MOTÝLEK, rozcházení dětí je od 16:00 hod. ve třídě 

BERUŠKY a MOTÝLEK, (při spojení tříd v rámci PN, školení či jiné absence pedagoga je 

rozcházení ve třídě MOTÝLEK OD 15:00 – 16:00). 

 

Spontánní hra je zařazena do režimu dne průběžně, prolíná všemi složkami výchovné práce, 

dle požadavků dětí. 

 

Činnosti řízené pedagogem jsou aktuálně zařazovány dle potřeb dětí- ranní cvičení, řízená 

výchovně – vzdělávací práce – se skupinou dětí, individuálně, frontálně. 



 

Sledování televize: maximálně 1x týdně, dle počasí maximálně 20 minut. 

Výukové hry na PC: maximálně 10 minut denně 

 

Pohybové aktivity: Podmínky pro pohybovou aktivitu jsou uspokojující. 

V celé míře využíváme všech prostoru v MŠ, rozlehlou zahradu, vybavenou průlezkami a 

pískovištěm. Zároveň využíváme prostorů parku v blízkosti MŠ. 

Pohybové aktivity, které využíváme, jsou: dechová, zdravotní cvičení, pohybové hry. 

Do denního režimu je pohybová aktivita zařazena s přihlédnutím na momentální situaci, 

potřeby a nálady dětí, kdykoliv během dne. 

 

Pobyt venku: 

Při pobytu venku využíváme plně školní zahradu a přilehlého parku. Paní uklízečka provádí 

denní kontrolu zahrady a pískoviště. Po ukončení her dětí jsou pískoviště zakryta. O údržbu 

zahrady a výměnu pískoviště se stará ředitelka školy. 

Pobyt venku a jeho délka je závislá na počasí, pokud možno každý den:  

dopoledne 10.00 –11:30 – 12:00 hod. 

odpoledne 15.00 – 16.00 hod. 

Pobyt venku mají děti zpestřen hrou (míče, švihadla, hokejky, panenky, kočárky, odrážedla, 

koloběžky apod.), dále pak přírodninami a křídami apod. 

 

 

Spánek je do režimu zařazen v době od 12:30 – 14:30 hod. “Nespící děti“ si po odpočinku 

(min. 30 minut) mohou zvolit činnost, dle svého zájmu (indiv. práce, procvičování, volné, 

klidové činnosti). 

Během celého dne respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby dětí. 

Lehátka jsou rozkládána každý den v herně každé třídy, po spánku jsou ukládána do 

výklenku. Pyžamka si děti věší na pojízdný dřevěný věšák. V pátek si je berou domů. 

 

Stravování: 

Příprava stravy probíhá ve vlastní školní jídelně a vydávána přímo na třídách. 

Děti se stravují samoobslužně v jednotlivých třídách, pokud možno vždy ve tří hodinových 

intervalech. 

Ranní svačinka:   8:30 –   9:00 hod. 

Oběd:   11:30 – 12:00 hod. 

Odpol. svačinka: 14:30 – 15:00 hod. 

Strava je velmi pestrá, bohatá na čerstvé ovoce a zeleninu, doplněná zdravými jídly. 

Pitný režim je dodržován, dítě si samo nebo za pomoci učitelky nalévá pití dle své potřeby do 

svých pohárků, označených značkou.  

Pijeme bylinkové i ovocné čaje méně slazené, minerální vody, multivitamínové nápoje. 

 

Otužování: 

Otužujeme se během celého roku – vzduchem – pobyt venku, vodou – po spánku omytí 

studenou vodou, sprchováním. 

Při otužování přihlížíme na individuální potřeby dětí a jejich možností vzhledem ke 

zdravotnímu stavu. 

Jezdíme do školy v přírodě, pořádáme výlety do přírody.  

 

Způsob nakládání s prádlem: 

Lůžkoviny převlékáme 1x za tři týdny, ručníky i pyžamka měníme 1x za týden. 



Prádlo pereme u soukromé firmy. 

Čisté prádlo ukládáno je ve skladu prádla uzamčené. 

Špinavé prádlo ukládáme do uzavíratelných košů. 

 

V  MŠ pracují 3 třídy, označeny symboly: 

1. třída  Motýlek 

2. třída  Kuřátka  

3. třída     Berušky 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

 

Venkovní hrací plochy jako součást Mateřské školy Matrosovova: 

I. Venkovní vybavení 

 3x pískoviště 

 2x pružinová houpačka 

 1x průlezka se skluzavkou (pro větší děti) 

 1x průlezka červená 

 1x minidomeček pro děti 

 7x světlá stálá lavička 

 1x lanová dráha 

 1x kolotoč 

 1x sestava prolézaček 

 1x houpačka 

 1x tabule 

 1x sestava hracích prvků s pískem 

 1x houpačka hnízdo 

 2x koše na košíkovou 

 

II. Provoz a údržba 

Odpovědná osoba: Bc. Olga Gröplová, Eva Tvarůžková 

 

1. Denní úklid 

Zodpovídá p. Tvarůžková 

 každodenní otvírání a zavírání zahrady dle provozu MŠ 6:00 – 16:00 hod. 

 denní prohlídka celé školní zahrady před 10.00 hod. a při výskytu injekčních setů toto 

ihned oznámit ředitelce MŠ.  

 úklid odpadků z prostor školní zahrady před 10.00 hod. 

 pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře 

 odkrytí a překrytí (po skončení her dětí) pískovišť ochranným krytem. 

 

4. Průběžná péče o herní prvky 

Zodpovídá: Táťána Kremerová 

 zjištěné závad ohlásit ředitelce 

 1 x týdně provádět kontrolu stavu a čistoty 

 

5. Péče o zeleň 

 kropení zahrady a pískovišť provádí správní zaměstnankyně dle potřeby 

 sekání a úklid trávy je smluvně zajištěno pracovníky ÚMOB Mariánské Hory, 

minimálně 2x ročně. 



 hrabání a úklid listí je smluvně zajištěno pracovníky ÚMOB Mariánské Hory, 

minimálně 2x ročně. 

 drobné prořezy keřů a dřevin je smluvně zajištěno pracovníky ÚMOB Mariánské Hory 

dle potřeby. 

 

6. Údržba pískovišť 

 kontrola obrub pískovišť – správní zaměstnanci 

 denní přehrabávání pískovišť (odstranění hrubých nečistot a listí) - správní 

zaměstnanci 

1 x ročně překopat – přeházet písek v pískovištích - pracovníci ÚMOB Mariánské 

Hory 

 výměna písku (vyhl. č. 135/2004 SB., § 33 příloha 10) 

 

7. Roční revize herních prvků 

 kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 

 případná oprava, výměna či likvidace 

 

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě a dětském hřišti a 

organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům. 

Děti jsou poučeny o bezpečném chování na herních prvcích a na školní zahradě – viz. zápis 

v třídní knize. 

Uzamykání zahrady zajišťuje po ukončení provozu učitelka nebo školnice, dle rozpisu 

pracovní doby. 

 

 


