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VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV   čj. 46 /21 
 
Údaje o zařízení: 
 
Mateřská škola je součástí právního subjektu: 
Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace 
Mírová 253 
582 82 Golčův Jeníkov 
IČO: 709 86 002 
 
Zřizovatel: 
Město Golčův Jeníkov 
Náměstí T. G. Masaryka 110 
 
Tento řád byl projednán na pedagogické radě 23.6.2021. 
 
Nabývá účinností dnem 1.9.2021 a zároveň nahrazuje vnitřní řád čj. 39/20. 
 
Mateřská škola je předškolní zařízení s celkovou kapacitou 90 dětí. Má 4 třídy 
s celodenním provozem. Provozní doba je od 6.15 do 16.15 hod. 
Budova mateřské školy není využívány pro jiné veřejné aktivity. Na budovu školy 
bezprostředně navazuje školní zahrada. Přední část zahrady slouží pro aktivity 
mateřské školy, ale i jako veřejné hřiště, a to v době od září do června pouze do 9.00 
hod a od 15.00 hod. a během školních prázdnin celodenně. Horní část zahrady slouží 
pouze pro aktivity mateřské školy. 
 
 
Režimové a organizační požadavky: 
Malá část dětí nastupuje do zařízení s počátkem provozní doby, největší 
frekvence příchodu je v 7. 30 hod. Ráno se děti schází ve třídě u berušek a nejdéle v 
7.00hod odchází do svých tříd. Odpoledne se také schází ve třídě u berušek, a to 
nejdříve v 15.00hod. Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Odemčeno je od 
7.00 do 8.00, 12.15 – 13.00 a 15.00 – 15.30hod.  
 
Během celého dne je uplatňována spontánní a volná hra, řízené činnosti, pohybové 
aktivity, rituály, relaxační chvilky, pobyt venku. Spontánní a řízené činnosti jsou 
vyvážené. Děti mají dostatek prostoru při svých aktivitách a činnostech rozvíjet svoje 
dovednosti, vědomosti a návyky, kterými si vytváří postoje a získávají nové zkušenosti. 
Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, jedenkrát týdně chodíme na delší vycházky 
do přírody. Uplatňovány jsou metody a formy práce podle RVP PV. 
V každé třídě probíhá 1x týdně od října do května logopedická prevence vedená 
logopedickou preventistkou pod názvem Logohrátky. Od října do května probíhá 1x 
týdně systematická příprava budoucích školáků – Hrátky s předškoláky.  
 
Cílem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu, vést dítě 
k osvojování základních klíčových kompetencí a vytvářet tak předpoklady pro 
celoživotní vzdělávání. Usilujeme o to, aby čas strávený v mateřské škole byl pro dítě 
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i 
vzdělávání. Důležitou skutečností vedoucí ke zdárnému plnění cílů je úzká spolupráce 
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s rodiči, kterou rozvíjíme v oblasti poradenství, osvěty, partnerství, lidskosti. Rodič má 
právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v 
rozvoji. Učitelky spolupracují s rodiči otevřeně, vstřícně a důvěrně. S dětmi jednají 
laskavě, věnují jim pozornost, veškerou svou činnost směřují k naplňování a 
uspokojování jejich potřeb. Poskytují dětem přirozený vzor zdravého životního stylu.  
 
Otužování se provádí vzduchem, dostatečně se větrá, rodiče jsou vedeni k tomu, aby 
byly děti přiměřeně oblečené. Denně jsou děti dostatečně dlouho venku. Pobyt venku 
přispívá rovněž ke zlepšení fyzické kondice dětí. Herní prvky, hračky, pomůcky jsou 
bezpečné, zdravotně nezávadné a estetické. Hračky, pomůcky, materiál je umístěn 
tak, aby si je mohly děti samostatně brát. 
 
Hygienická zařízení odpovídají normám. Dětské ručníky jsou umístěný odděleně a pod 
značkou dítěte. Ručníky se mění vždy 1x týdně. V případě velkého znečištění i častěji. 
Ve škole máme zavedeno pravidelné čištění zubů po obědě. 
 
Pitný režim je samoobslužný a probíhá ve třídách i venku. Připravujeme šťávu nebo 
vodu do ekologicky nezávadných a krytých nádob. Každé dítě má svůj hrníček 
poznačený značkou.  
 
V případě úrazu zaměstnanci školy poskytnou základní první pomoc, zajistí lékařskou 
péči, oznámí tuto skutečnost rodiči, úraz nahlásí zástupkyni školy a provede se 
záznam o úrazu dle platných směrnic.  
 
Pracovní dobu všichni zaměstnanci efektivně využívají, pracoviště smí opustit pouze 
se souhlasem zástupkyně, návštěvy lékaře si vyřizují, pokud možno, v mimopracovní 
době, propustka je poskytnuta na dobu nezbytně nutnou. 
Evidenci pracovní doby se odevzdává po uplynutí kalendářního měsíce zástupkyni za 
mateřskou školu.  
 
Úklid, desinfekce a deratizace se provádí v souladu s hygienickými požadavky na 
prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu.  
 
Pobyt venku: 
Pozemek využívaný k pohybovým aktivitám má plochu 1820,- metrů čtverečních. 
Všechna pískoviště jsou zakryta a zastíněna nezávadným a bezpečným krytem. 
Zahrada je nejvíce využita v době od 8.30 do 12.00 hod. V odpoledním čase jsou 
zahrada a pískoviště využívány od 13.30 – 16.15 hod. Pískoviště je vždy podle potřeby 
kropeno, jeho okolí udržováno v čistotě a v pořádku školnicí a uklízečkou. Písek je 
vyměňován 1x za 3 roky a je průběžně kontrolován jeho chemický stav. Technický stav 
průlezek je pravidelně kontrolován. Hračky a další venkovní pomůcky jsou uloženy ve 
skladovacím prostoru. Na zahradě jsou prováděny i zimní sezonní činnosti. Zeleň je 
pravidelně sekána a udržována v čistotě školnicí a uklízečkou. Zákonní zástupci nebo 
osoby jimi pověřené, kteří doprovází dítě se zdržují na školní zahradě, čí v prostorách 
mateřské školy po dobu nezbytně nutnou a nesou za doprovázející dítě odpovědnost. 
Na vycházkách používají učitelky dopravní terč a reflexní vestu. Reflexní vesty také 
používají všechny děti. Při pobytu venku dbají učitelky zvýšené bezpečnosti a jsou 
s dětmi dostatečně dlouho venku. 
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Odpočinek a spánek: 
Po obědě probíhá relaxační odpočinek. Lehátka rozdávají provozní zaměstnankyně. 
Každé dítě má své lůžkoviny a pyžamo. Odpočinek, relaxace na lehátku je přizpůsoben 
individuálním potřebám dítěte a probíhá od 12.30 hod. Spící děti se nechávají dle 
možností dospat a nespavým dětem se nabízí klidové činnosti. Lehátka se větrají 1x 
za 14 dní, povlaky se perou 1x za 3 týdny ve smluvní prádelně a skladují se 
v samostatném objektu ve vacích. Prádlo je skladováno v samostatném skladě. 
Lehátka se omývají dle potřeby a aktuální situace, nejméně 2xročně o jarních a 
hlavních prázdninách. Matrace se čistí 1x ročně a v případě velkého znečistění i 
častěji.  
 
 
Stravování: 
V mateřské škole je pouze výdejna jídla, hlavní jídlo se dováží ze základní školy 
v odpovídajících nádobách. Svačiny se připravují v mateřské škole. Doba 
vydávání svačin je v rozmezí 8.30 – 9. 30 hod., obědy se vydávají v době 
11,30 – 12,30 hod. Odpolední svačiny probíhají od 14.00hod. Mladším dětem částečně 
pomáhají učitelky.  U starších dětí se převážně uplatňuje samoobslužný systém. Jídlo 
je dováženo v nerezových nádobách, přendáno do ohřívacího pultu a pravidelně je 
měřena teplota jídla.  
 
 
 
 
 
 
 
         Ředitelka školy 
            
         Mgr. Alena Víšková 
 
 
 


