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PROVOZNÍ ŘÁD 

 
Dokument provozní mateřské školy (dále jen „školka“), upravuje organizační strukturu a řízení, 

formy a metody práce školky, práva a povinnosti pracovníků školy.  Organizační řád je 

základním vnitřním předpisem školky ve smyslu: 

• zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

• zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

• zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

• zákona č. 500/2004 Sb., (správním řád) 

• vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 14/2005 Sb. 

o mateřských školách 

 

I Údaje o zařízení  
 

Název a adresa: Základní škola a mateřská škola Nová Cerekev, Nová Cerekev 72, 394 15 

Tel. 725 769 580 

Zřizovatel: Městys Nová Cerekev 

IČO: 706 59 231 

Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem 

 

Nová Cerekev č.p. 72 

394 15 

IČ: 706 59 231 

reditel@zsnovacerekev.cz 

702 164 133 

www.zsnovacerekev.cz 
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Stanovená kapacita: 2 třídy, kapacita jedné třídy – 28 dětí 

Provozní doba: 6,15 – 16,15 hodin 

Využitá zařízení pro jiné aktivity: žádné 

 

II Režimové požadavky 

Nástup dětí: 6,15 – 8,00 hodin, poté uzamčení budovy 

 

Spontánní hra:  6,15 – 8,15 hodin 

                          14,15 – 16,15 hodin 

 

Činnost dětí řízená pedagogem: 8,15 – 11,45 hodin 

 

Sledování televize: není v zařízení  

 

 Pohybové aktivity jsou zařazovány do denního režimu 

- volné hry, ranní cvičení, pobyt venku 

-  podmínky- dostatečný prostor ve třídě, na zahradě, na hřišti 

-  pohybové aktivity přiměřené věku dětí 

- druhy pohybových aktivit: volné a pohybové hry, přirozená cvičení 

-  zdravotní cviky, cvičení s náčiním, na nářadí 

 

  Pobyt venku       

- zahrada MŠ – údržba zeleně- zajišťuje školník ZŠ,  kontrola plochy zahrady – zajišťují 

TS Nová Cerekev 

- údržba pískoviště -  pravidelná výměna písku, zakrývání pískoviště  kontrola dřevěných 

obrub pískoviště – zajišťují technické služby Městyse Nová Cerekev 

- kontrola a údržba zahradního zařízení (průlezky, houpačky, kolotoč) -  pravidelné revize 

zahradního zařízení, kontroly OHS – pískoviště 

- pobyt venku: 9,45 – 12,45 

    - způsob využití pobytu venku – volné a pohybové hry dětí, řízená činnost  

  

 Odpočinek a spánek:  

- odpočinek a relaxační. Chvilky jsou zařazovány podle dle potřeby dětí 

-  odpočinek a spánek: 12,15 – 13,45 hodin 
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- lehátka jsou uložena v oddělené části třídy, skládání lehátek po spaní 

 

 

  Stravování: 

- stravu dováží a prázdné nádoby odváží ze školní jídelny školník 

- v mateřské škole stravu vydává provozní pracovnice 

svačina 8,30 – 8,45 – samoobslužný systém, dovoz - 8,30 – svačina se podává ihned 

obědy 11,45 – 12,15, dovoz 11,45 – podává se ihned 

odpolední svačina 14,00 – 14,15 – samoobslužný systém, příprava v mateřské škole 

-  časový odstup jednotlivých jídel je 3 hodiny mezi obědem a odpolední svačinou 2 

hodiny 

- pitný režim – zajišťuje provozní pracovnice do určené nádoby v každé třídě, systém je 

samoobslužný, děti používají vlastní hrneček – hygienu zajišťuje provozní pracovnice 

                         

   

III Způsob nakládání s prádlem 

   Výměna prádla: lůžkoviny – tři týdny 

                              ručníky – jeden týden 

                              pyžamo – jeden týden 

                              a vždy podle potřeby 

    Praní prádla: prádelna Pelhřimov 

    Manipulace s prádlem: použité prádlo skladováno ve zvláštní místnosti v obalech  

                                        čisté prádlo skladováno ve skladě prádla 

 

 

 

                                                                                                         

Zpracovala: Mgr. Věra Pachtová, vedoucí učitelka ……………………………………………. 

 

 

 

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Pech …………………………………………………………….. 


