
Základní škola a Mateřská škola Kněždub, okres Hodonín, 

příspěvková organizace 

Provozní řád mateřské školy 

Č.j.:  ZŠKn 81 /2018 

Vypracoval: Mgr. Ivana Blašková  

Schválil: Mgr. Lenka Miklíková, ředitel školy 

Nabývá platnosti od: 1. 11. 2018 

Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT 

ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 

Typ MŠ:                       celodenní provoz 

Kapacita školy:            50 

Provozní doba:             6,30- 16,00 hodin 

Rozpis tříd:                  2 třídy 

1. Režimové požadavky 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven, učitelky ho pružně 

přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.  

6.30 – 8.20 Scházení dětí, spontánní činnosti, ranní cvičení 

8.20 – 8.30 Příprava na svačinku, hygiena dětí 

8.30 – 8.45    Ranní svačinka 

8.45 – 9.20    Řízené činnosti dětí 

9.20 – 9.30 Příprava na pobyt venku, hygiena dětí  

9.30 – 11.20 Pobyt venku 

11.20 – 11.30    Příprava na oběd, hygiena dětí 



11.30 – 11.50 Oběd 

11.50 – 12.00 Příprava na odpočinek, hygiena dětí 

12.00 – 14.00 Odpočinek dětí, klidové činnosti, specifické aktivity dětí 

14.00 – 14.30 Postupné probouzení dětí, příprava na svačinku, hygiena dětí 

14.30 – 14.45 Odpolední svačinka 

14.45 – 16.00 Individuální činnosti dětí, rozcházení dětí 

 

2. Provozní řád školní jídelny MŠ 

Svačina:                                                     8.30 hodin 

Oběd:                                                        11.30 hodin 

Svačina:                                                    14.30 hodin 

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí. 

Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se 

nesamozásobuje zeleninou a ovocem. 

3. Pitný režim  

Děti mají k dispozici vodu a čaj. Paní kuchařka doplňuje průběžně vodu a čaj do nádoby ve 

třídách. Na zahradu donášejí čaj paní učitelky. Děti mají své označené kelímky. 

4. Docházka dítěte do mateřské školy 

Nástup dětí do MŠ v 6.30 –8.00 hodin (po domluvě i během dopoledne). 



Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. 

Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem. V případě, že dítě není odhlášené den 

předem (do 7.00h), rodiče na příslušný den stravné  hradí. 

Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem.  

Rodiče nebo jiné pověřené osoby vyčkají v šatně až do doby převzetí dítěte učitelkou. Učitelce 

předávají dítě osobně. 

Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené 

osoby. 

Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato jiná 

pověřená osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů. 

5. Denní program 

Výuka v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu a tématicky zaměřených plánů 

Spontánní  hra  probíhá po  největší  část dne. 

Pobyt venku    9.30 –11.20. 

Řízená pedagogická činnost probíhá 8.45 – 9.20 hodin. 

Spontánní hra a řízená činnost včetně pohybových aktivit se mohou vzájemně prolínat podle 

momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje a řídí hry dětí, řízená činnost může 

probíhat  i  individuálně během her dětí. 

Pohybové aktivity - spontánní (během her), řízené (ranní cvičení a pohybové chvilky), Tv 

v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Pobyt venku je od 9.30– 11.20 hodin a od 14.50– 16,00 hodin (přizpůsobuje se podle ročního 

období  a  počasí).  

Způsob využití – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě, dětských hřištích – tvořivé hry v 

písku, hra s míči, švihadly, houpačky, houpadla, skluzavka, v letním období  hry s vodou a 

podobně. 

Odpočinek, spánek  v době od 12.00 –14.00 hodin. Děti s kratší potřebou odpočinku mají 

zkrácený odpočinek  případně mají jiné činnosti. 

Každé dítě má své lůžkoviny, které jsou pravidelně převlékány. Pyžama dětí jsou dávána 

rodičům 1x týdně nebo podle potřeby. 

6. Zodpovědnost učitelek mateřské školy 



Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v MŠ od doby jejich převzetí 

od rodičů nebo jiné pověřené osoby až do doby předání výše uvedeným osobám. 

Učitelky ani zaměstnankyně školy za cennosti, které si dítě přináší z domova (zlaté řetízky, 

náušnice ap.) nenesou odpovědnost. 

7. Zápis do mateřské školy 

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok bude včas zveřejněn v MŠ,  a ve vývěskách MŠ a 

www stránkách. 

Děti se do MŠ obvykle přijímají od začátku školního roku. 

Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možné přijímat děti i během školního roku. 

8. Nástup do mateřské školy, adaptační doba 

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

Adaptační doba u nově přijatých dětí je individuální. 

Při zápisu rodiče odevzdávají vedoucí učitelce žádost o přijetí a přihlášku  která obsahuje 

lékařskou zprávu potvrzenou dětským lékařem, že je dítě zdrávo, že může MŠ navštěvovat a že 

je pravidelně očkováno. 

9. Ukončení docházky do mateřské školy 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny  

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy  

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení  

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 

úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný 

termín úhrady.  

Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů. 

Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ. 

10. Spolupráce MŠ s PPP 

Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou Veselí nad Moravou.  



11. Různé 

 Podle pokynů učitelek si děti přinesou do MŠ vhodné oblečení, přezůvky, pyžamo. 

Všechny části oděvu a obutí musí rodiče označit viditelně značkou, případně jménem dítěte. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na částku 200,- Kč měsíčně. 

Předškolní děti a děti s ODŠ školné neplatí. 

Stravné 

 celodenní:        26,-Kč/den, 29,-Kč (odložená ŠD)  

 půldenní :        20,- Kč/den, 23,-Kč (odložená ŠD) 

V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, nehradí odpolední 

svačinu.  

 Systém podávání svačin: samoobslužný. 

 Výměna prádla: 

 lůžkovin dle vyhlášky 1x za 3 týdny a dle potřeby  

 pyžama 1x týdně a dle potřeby  

  

Způsob manipulace s prádlem:  

Prádlo je skladováno ve skladu prádla ve skříních, které se větrají. Podle potřeby vydává prádlo 

paní uklízečka. Za povlékání prádla zodpovídá paní uklízečka. Děti mají lůžkoviny na svém 

lehátku, každé má svou značku. Lůžkoviny jsou pravidelně větrány. 

 Způsob praní prádla: lůžkoviny a  ručníky pere paní uklízečka. 

  

 V Kněždubě  dne 2. 11. 2018 

                                                                                         Vypracovala: Mgr. Ivana Blašková 

                                                                                          Schválila: Mgr. Lenka Miklíková 

  



Inovace: 

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu ZŠ a MŠ Kněždub 

 

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2020 

č. j. ZŠKn 45/2020 

Zpracovala: Mgr. Ivana Blašková 

Zpracováno dle Provozního řádu platného od 1. 11. 2018 

  



Bude vloženo místo bodu 1 

 

Změna režimu dne: 

Provoz mateřské školy 

 Provoz MŠ je od 6.15 - 16.15 hodin. 

 Při provozu 2 tříd děti jsou od 6.15 do 7.15 spojeny v dolní třídě, po odpočinku jsou 

opět děti spojeny v dolní třídě.   

 Budova MŠ je po celou dobu provozu uzavřená, rodiče musí zazvonit na zvonek u 

vchodových dveří. 

 Objekt je opatřen elektronickým zařízením s videotelefonem. 

 



Režim dne v MŠ 

 

6.15 – 8.20 
Scházení dětí, spontánní činnosti, individuální činnosti, 

ranní cvičení 

8.20 – 8.30 Příprava na svačinku, hygiena dětí 

8.30 – 8.45   Ranní svačinka 

8.45 – 9.20   Řízené činnosti dětí 

9.20 – 9.30 Příprava na pobyt venku, hygiena dětí  

9.30 – 11.20 Pobyt venku 

11.20 – 11.30 Příprava na oběd, hygiena dětí 

11.30 – 11.50 Oběd 

11.50 – 12.00 Příprava na odpočinek, hygiena dětí 

12.00 – 14.00    Odpočinek dětí, klidové činnosti, specifické aktivity dětí 

14.00 – 14.30 
Postupné probouzení dětí, příprava na svačinku, hygiena 

dětí 

14.30 – 14.45 Odpolední svačinka 

14.45 – 16.15 Individuální činnosti dětí, rozcházení dětí 

 

 Pokud se stane dítěti úraz mimo MŠ a rodič chce dítě do MŠ přivést, může to být pouze v 

případě, že je dítě v předškolním věku a přinese potvrzení a doporučení od lékaře. Dítě, které 

není v předškolním věku nemůže nastoupit s úrazem nebo se zraněním do MŠ (zlomeniny, 

popáleniny, dlahy, sádry… 

 Děti v MŠ nesmí používat a nosit cenné věci a elektroniku (mobil, hodinky, zlaté řetízky, 

náramky, přívěšky – Zákon 561/Sb.) 



Bude vloženo za bod 3 

Hygienické podmínky: 

Vzhledem k novým opatřením na jaře roku 2020 – COVID-19 jsou na všech 

umývárnách umístěny dezinfekční přípravky pro děti, jednorázové utěrky, návod na 

správnou hygienu mytí rukou. Při vstupu do MŠ je každodenně prováděn ranní filtr, 

měření teploty a dezinfekce rukou. Dospělé osoby musí mít při vstupu do MŠ roušky. 

Paní uklízečka má jasně dána pravidla, která má vyvěšena v umývárně a řídí se jimi a 

pravidelně mokrou cestou umývá dezinfekcí všechny prostory MŠ (kliky, stoly, 

židličky, zábradlí, klávesnici apod.). Skupiny dětí v MŠ se nemísí, na svačinky a obědy 

chodí odděleně, stejně tak na pobyt venku (zahrada, procházky na školní hřiště, pole, 

les). Při odpočinku dětí se opět skupinky nemísí, Sluníčka odpočívají v lehárně, 

Květinky v tělocvičně. V prvním patře je vyhrazena místnost – izolace, která je 

vybavena rouškami a rukavicemi. 

 

Bude vloženo do bodu 11 

Stravné: 

Finanční limity na nákup potravin dle novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování: 

Strávníci do 6 let: 

 Přesnídávka  7,- Kč 

 Oběd  21,- Kč 

 Svačinka 6,- Kč 

 Celkem 34,- Kč 

Strávníci 7 let: 

 Přesnídávka 7,- Kč 

 Oběd  24,- Kč 

 Svačinka 6,- Kč 

 Celkem 37,- Kč 

 

V Kněždubě dne 30. 8. 2020     Vypracovala: Mgr. Ivana Blašková 

          

 

 Schválila: Mgr. Lenka Miklíková 

 



Inovace: 

Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu ZŠ a MŠ Kněždub 

 

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2021 

č. j. ZŠKn 64/2021 

Zpracovala: Mgr. Erika Švrčková 

Zpracováno dle Provozního řádu platného od 1. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provozní doba           6.00 – 16.00 

1 Režimové požadavky 

 

 

4. Docházka dítěte do mateřské školy 

Nástup dětí do MŠ 6.00 – 8.00. 

 

Stravné: 

Strávníci do 6 let: 

přesnídávka – 8 Kč 

svačinka - 8 Kč 

 

Strávníci 7 let: 

přesnídávka - 9 Kč 

svačinka - 8 Kč 

6:00 – 8:30 
Scházení dětí, spontánní činnosti, 

hygiena dětí 

8:30 – 8:45 Ranní svačinka, hygiena dětí 

8:45 – 9:30 
Individuální činnosti, příprava na pobyt 

venku, hygiena dětí 

9:30 – 11:30 Pobyt venku, hygiena dětí 

11:30 – 11:50 Oběd 

11:50 – 14:00 
Hygiena dětí, odpočinková relaxace, dle 

potřeby dětí 

14:00 – 14:30 Hygiena dětí, svačina 

14:30 – 16:00 
Hygiena dětí, spontánní činnosti dětí, 

rozcházení dětí 


