
PROVOZNÍ ŘÁD 

Zásady provozního řádu MŠ 

zpracovaného podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání (7 odst. 1 cit. Zákona) jsou povinna upravit režim dne zohledňující 

věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim 

stravování včetně pitného režimu, popřípadě nakládání s prádlem v provozním řádu. Orgán ochrany 

veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou 

k ochraně zdraví. Zařízení, která zahájila činnost před datem 1. 1. 2001, mají povinnost vypracovat 

provozní řád. 

Údaje o zařízení 

Název organizace: Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice 

Sídlo organizace: Jizerská 4, České Budějovice, PSČ: 370 11 

Identifikační číslo: 62537725 

Součásti organizace: Školní jídelna, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice 

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice 

Sídlo zřizovatele: nám. Přemysla Otakara II. č.1a2, 370 92 České Budějovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

Kapacita školy: 224 

Počet tříd:  8 tříd 

Počet dětí:  187 dětí 

Telefon: 385102745 

E-mail: reditel@msjizerska.cz 

Provoz:  6.00 hod. -  17.00 hod.  

Provozní řád vchod č. 1 (červená branka) 

6:00 – 8:00 hodin – otevřeno přes bezpečnostní zarážku 

8:00 – 12:00 hodin – otevřeno, vstup do školky zajištěn přes zvonky u branky 

12:00 – 12:30 hodin - otevřeno přes bezpečnostní zarážku (vyzvedávání po obědě) 

12:30 – 14:30 – otevřeno, vstup do školky zajištěn přes zvonky u branky. Doba odpočinku. 

14:30 – 17:00 -  otevřeno přes bezpečnostní zarážku 

Provozní řád vchod č. 2 (modrá branka) 

6:00 – 8:00 hodin - otevřeno 

8:00 – 14:30 hodin – zavřeno, vstup do školky zajištěn přes vchod č. 1 (červená branka u 

zeleného pavilónu) 

14:30 – 17:00 – otevřeno 

Provozní řád – hospodářský pavilón 

7:00 – 15:30 hodin 

Ředitel školy: Bc. Petr Kurz 

Roční plán projednán na pedagogické poradě dne 27. 8. 2020 

mailto:reditel@msjizerska.cz


Režimové požadavky 

 

Příchod dětí: zpravidla od 6.00 – 8.00, výjimečně po dohodě s učitelkou 

možnost příchodu během celého provozu 

Spontánní hra: zařazena 3x denně 6.00 – 8.00, 9.30 – 11.30, 14.45 – 17.00 hod. 

Pohybové aktivity: pohybové vyžití na školní zahradě, pohybové vyžití ve třídě, 

ranní cvičení, pobyt venku 

Pobyt venku:          školní zahrada, vycházky do blízkého okolí 

Údržba zeleně:           zajištěna minimálně 4x ročně odbornou firmou 

Pískoviště:           udržují provozní zaměstnanci, jednotlivé třídy 

Časový údaj pobyt venku: 2 hod. Dopoledne od 9. 30 až 11. 30 hodin, Odpoledne od 14. 30 

– 17. 00 (v závislosti na počasí) 

Způsob využití pobytu venku: vycházky, pohybové aktivity dle ročního období, účast na 

kulturních akcích, výlety, slunění, v letním období sprchování 

hadicí 

Odpočinek, spánek:  12.15 – 14.15                                                           

Relaxace:    respektování individuálních potřeb dítěte 

Stravování:    příprava stravy – vlastní kuchyně 

Podávání svačiny:  8.30 – 9.00      14.30 – 14.45 

Způsob podávání stravy: příprava dospělých + sebeobsluha dle věku dětí 

Podávání obědů:  11.30 – 12.00 

Časový odstup jídel:  3 hod. 

Pitný režim:   zajištěn po celou dobu provozu 

Otužování dětí:  pobyt venku – vzdušná lázeň, slunění, koupání, omývání rukou,    

                                             obličeje po spánku 

Způsob otužování:  denně, přiměřeně s ohledem na oslabené děti 

 

 

 Způsob nakládání s prádlem: 
 

 Výměna lůžkovin:     1x za 21 dní 

 Ručníky:     1 x týdně 

 Způsob praní prádla:   zajištěno v MŠ J. Opletala 

 Způsob ukládání prádla:   v určených prostorech – školnice 

 Oděv na převlečení a pyžama dětí:  výměna 1 x týdně - rodiče 
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