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1. Údaje o zařízení 

Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník,  

Školní 323, 270 33 Jesenice 

tel. 313 599 286  

IČO: 63804395 

Ředitel: Mgr. Petr Koníř, konir@zsjesenice.cz, tel.: 313 599 810 

Zástupce ředitele pro MŠ: Jitka Chvojková, DiS., chvojkova@zsjesenice.cz 

Typ organizace: příspěvková s právní subjektivitou 

Zřizovatel: město Jesenice 

 

Mateřská škola, Jesenice, Školní 323, tel. 778 452 504 – mateřská škola s polodenním 

provozem 

Stanovená kapacita: 10 dětí 

Provozní doba: od 6,30 do 12,30 hodin 

 

2. Péče o dítě 
 

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné 

zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí 

se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické 

postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před 

jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických 

principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě 

předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich 

spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností. 

 

3. Provoz mateřské školy 
 

Mateřská škola je otevřena v pracovní dny od 6,30 hodin do 12,30 hodin. 

V průběhu dne se střídají různé aktivity dětí – hra, vzdělávací i pohybové činnosti, 

odpočinek a stravování dle potřeb dětí. 

 

 6,30 – 8,15 volné hry dětí, individuální práce s dětmi,  

 8,15 – 8,30 ranní cvičení, komunitní kruh,  

 8,30 – 8,45 hygiena, svačina  

 8,45 – 9,00 řízená činnost 

 9,00 – 9,15 hygiena, příprava na pobyt venku 

 9,15 – 11,15 pobyt venku 

 11,15 – 11,45 hygiena, oběd 

 11,45 – 12,30 volné hry dětí, rozcházení dětí 
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Provoz mateřské školy je organizován dopoledne jako jednotřídní. Provoz 

zajišťují dvě pedagogické pracovnice a jedna uklízečka. 

 
 

4. Režim dne 
 

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu 

dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je 

volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. 

 

a) Nástup dětí: 6,30 – 8,00 hod. 

 

b) Spontánní hra:  

- frekvence zařazení během dne: 3 krát 

- zařazení v režimu od 6,30 do 8,15 hodin, při pobytu venku od 10,30 do 11,00 

hodin a 11,45 – 12,30 hodin 

 

c) Činnosti dětí řízená pedagogem:  

- Od 8,45 hod. do 9,00 hodin – probíhají denně po dopolední svačině podle 

potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. 

 

d) Pohybové aktivity: 

- podmínky, vybavení: pomůcky na Tv, zahrada, průlezky 

- druh pohybových aktivit, kompenzační prvky: ranní cvičení, Tv, pohybové 

aktivity, pobyt venku 

- frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu: vícekrát, přičemž 

učitelky také reagují na okamžitý stav dětí 

 

e) Pobyt venku: 

Je organizován mezi 9,15 – 11,15 hodin dle věku, počasí a stavu ovzduší. V letních 

měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních 

činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při 

mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. 

Pro pobyt venku je využívána školní zahrada i nejbližší okolí mateřské školy. 

- časový údaj: dopoledne od 9,15  do  11,15 hodin 

- délka pobytu: 2 hodiny 

- způsob využití pobytu venku: vycházka, hry, poznávání přírody 

 

f) Stravování: 

- příprava stravy: v kuchyni ZŠ 

- podávání svačin od 8,30  do  8,45 hodin 

- systém podávání svačin: servírovaný 

- obědy: doba výdeje od 11,15 do 11,45 hodin 

Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, 

vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. 

  



g) Pitný režim: 

- voda, čaj, šťáva – samoobslužný systém 

- způsob obsluhy, manipulace s nádobím – pití nalévá učitelka, nádobí se myje  

v kuchyni 

 

h) Otužování: 

- způsob: vzduchem 

- frekvence: denně 

- zařazení v denním režimu: nepravidelně 

- jiný způsob ozdravných opatření: pravidelné větrání. 

 

i) Provozní a prostorové podmínky podle vyhlášky č. 108/2001 Sb. 

- Škola má nezávadnou pitnou vodu. 

- Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí. 

- Prostorové podmínky na jedno dítě ve třídě: 4 m². 

- WC i umývárny mají odpovídající vybavení. 

 

j) Teplota vzduchu: 

- Teplota učebny je 20 – 22 ºC a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod  

19 ºC. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. 

- Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18 ºC. Nejvyšší přípustná teplota ve 

třídě je 26 ºC. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. 

- V zimním období při mimořádně chladných dnech (tj. -15 ºC) nesmí teplota 

klesnout pod 18 ºC (povoleny max. 3 dny) a pod 16 ºC (povolen pouze 1 den). 

- Na WC je teplota cca 18 ºC. 

 

5. Závěrečné ustanovení 
 

Tato směrnice ruší předcházející provozní řád mateřské školy. 

 

 

V Jesenici, dne 6. srpna 2019 

 

 

 

 
.................................................................... 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 


