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ADVENTURE SCHOOL – mateřská škola a základní škola s.r.o., Hlavní 813, 251 68 Sulice Hlubočinka 

IČ: 242 43 027 

PROVOZNÍ ŘÁD 
Organizace provozu mateřské školy 

Číslo jednací: MŠ/4/8/2020 

Zpracovatelka: Ing. Alžběta Achacová, ředitelka  

Schválila: Ing. Alžběta Achacová, ředitelka  

Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2020 

Dokument nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2020  

Změny v dokumentu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 

 

 

1. Předmět vymezení: MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Název předškolního zařízení:  ADVENTURE SCHOOL – MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA S.R.O 
Adresa: Hlavní 813, 251 68 Sulice – Hlubočinka 

Budovy:  Budova (MŠ) a Budova (ZŠ) 

Zřizovatelka:  Ing. Alžběta Achacová  

Ředitelka: Ing. Alžběta Achacová   

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

IČO:                242 43 027 

 

2. Údaje o zařízení 

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem  

Stanovená kapacita: 90 (v rámci je dočasný provoz MŠ v budově (ZŠ) s počtem 15 dětí) 

Provozní doba: 7:00 – 18:00 

Využití zařízení pro jiné aktivity: zájmové a sportovní kroužky, společné aktivity pro děti a rodiče  

 

3. Režimové požadavky 

Příchod dětí do mateřské školy je zpravidla mezi 7:00 – 8:30. Po domluvě s ředitelkou či třídním 

pedagogem  nejlépe den předem, je možno přivádět děti později. 

Spontánní činnost: od příchodu tj. mezi 7.00 do 8.30, odpoledne po odpočinku a odpolední svačině od 

15.00 – 18.00. Činnosti řízené pedagogem: zaměstnání a řízené činnosti probíhají od 8.30 – 15.00. 

 

Pohybové aktivity: pravidelná ranní cvičení, dále pohybové aktivity zařazené během řízených činností, 

přirozené pohybové činnosti během pobytu venku, také kratší pohybové chvilky během odpoledních 

zájmových her. Nově zařazen povinný každotýdenní orientační běh.  

 

Další kompenzační pohybové aktivity: sportovní kroužky, Fitness centrum – cvičení, procházky. 

 

Pobyt venku: pro pobyt venku využívá škola blízký les, ale především zahrady s dřevěnými herními 

prvky, umožňující rozvoj pohybových dovedností dětí, pískoviště a dlažbu pro možnost jízdy na 

odrážedlech.  Při vhodném počasí probíhá výuka na zahradě, kde využíváme dřevěné terasy s dětským 
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plastovým nábytkem (zarhada MŠ), pneumatiky s podsedáky či deky (zahrada ZŠ). Je využívána 

především: 10.00- 12.00, 12.15 či 14.00 – 14.30 či 15.00-18.00. 

 

Odpočinek a spánek: děti po obědě usedají na matrace a poslouchají pohádku či relaxační hudbu. Dle 

aktuální situace či požadavku rodičů si děti mohou lehnout na lůžko (molitan). Pro nespící děti je 

připraveno odpolední zaměstnání, které navazuje na téma dne. K ukládání molitanů a lůžkovin jsou 

určeny skříně na lůžkoviny. Molitany jsou stranově rozlišena. 

 

Hygienické zařízení: v budově mateřské a základní školy je dostatek toalet. 

 

Stravování: škola nemá vlastní kuchyň, má pouze výdejny jídla. Budova(MŠ) nemá vlastní jídelnu. 

V budově(ZŠ) využívá dočasná třída MŠ jídelny ZŠ. Strava je dovážena z restaurace Zas a Znova a děti 

se stravují ve třídách/ jídelně. V případě stravování ve třídách se jídlo rozváží na pojízdných vozících, do 

druhého patra v budově (MŠ) je dopravováno za pomoci výtahu. Dopolední svačiny podáváme od 9:00 – 

9:30. Svačiny rozdává paní učitelka a nádobí ze stolků uklízí děti samy. Je zajištěn dostatečný pitný režim. 

Obědy jsou vydávány od 12:00 – 12:20. Děti mohou samy ovlivnit množství jídla, které chtějí. Odpolední 

svačiny jsou dětem podávány v době od 14:30 – 15.00. Časové rozmezí mezi jídly nepřesáhne 3 hodiny. 

V časech 07:00 – 07:30 a 17:00 – 17:30 je možné na objednávku podávat malé svačinky. 

Pitný režim: ve třídě je během celého dne k dispozici konvice s nápojem. Druhy nápojů (voda, ovocné 

čaje, mléko, šťáva či minerální voda) podávané během dne se obměňují. 

 

4. Způsob nakládání s prádlem 

Výměna prádla: pyžama si děti nosí na vyprání každý týden. Lůžkoviny se převlékají 1x za tři týdny, při 

nutnosti dle potřeby (pomočení dítěte atd.) 

Praní prádla: škola nemá vlastní prádelnu, 1x za tři týdny je zajištěno praní. 

Manipulace a skladování: čisté prádlo je uloženo v otevřených skříňkách. Špinavé prádlo se skladuje 

v pytlích. 
 

V Hlubočince dne 24. 8. 2020                                                 Ing. Alžběta Achacová 

                            ředitelka školy 


