
PROVOZNÍ ŘÁD MŠ NETŘEBICE, OKR. ČESKÝ KRUMLOV 
 

Jednotřídní mateřská škola 
Stanovená kapacita MŠ: 28 dětí 
Stanovená kapacita ŠJ:  30 jídel 
Provozní doba:   PO – PÁ       

6:30 – 16:15 hod. 
Adresa:    Mateřská škola Netřebice okr. Český Krumlov 
    Netřebice 78 
    382 32 Velešín 
 
Telefon MŠ:   380 321 022 
Telefon ŠJ:   728 451 862 
E-mail:    skolka@obecnetrebice.cz 
ID dat. schránky:  sw6pesn  
 
Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ č. 
108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolních 
zařízení a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o mateřských školách. 
 
 
Péče o dítě 
Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte 
s ohledem na specifické postavení. 
 
Režim dne 
Režim je přizpůsoben podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové 
zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena 
pouze doba stravování a odpočinku. 
 
Spontánní hry 
Spontánní hry probíhají od příchodu dítěte cca do 8:15 hod., při pobytu venku a v odpoledních 
hodinách před odchodem domů. 
 
Řízené činnosti 
Řízené činnosti probíhají denně po dopolední svačině dle potřeb, věku, schopností a vlastního zájmu 
dítěte účastnit se řízených činností. 
 
Pohybové aktivity 
MŠ je vybavena pro pohyb jak ve třídě, tak i venku na školní zahradě. K pohybovým aktivitám venku 
je využíváno i nově zbudované veřejné hřiště vedle mateřské školy. V průběhu dne jsou zařazovány 
TV chvilky a pohybové hry. Jednou týdně zařazujeme řízenou činnost v rámci TV. 
 
Pobyt venku 
V dopoledních hodinách probíhá mezi 9:30 – 11:30 hod. s přihlédnutím na počasí a stav ovzduší 
(školní zahrada, vycházka do okolí, hřiště). V odpoledních hodinách probíhá po odpolední svačině  
na školní zahradě opět s přihlédnutím na počasí (v letních měsících mohou svačit děti venku pod 
pergolou). 
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Odpočinek 
Přihlížíme k individualitě věkových skupin dětí ve třídě. Od 12:30 do 14:30 hod. děti odpočívají při 
čtené nebo reprodukované pohádce. Děti mohou v postýlkách spát nebo odpočívat. Pro odpočinek si 
mohou z domova přinést svou oblíbenou hračku (pokud nejsou zavedena mimořádná hygienická 
opatření). Každé dítě má svou postýlku, která se nikam neuklízí, zůstává na svém místě. Starším 
dětem se postupně zkracuje pobyt na lůžku a to především v letních měsících před nástupem do ZŠ. 
Po zkráceném pobytu na lůžku se mohou účastnit klidových aktivit tak, aby nerušily odpočívající děti. 
 
Stravování 
Strava je připravována v MŠ ve školní kuchyni.  
Přesnídávka:     8:45 – 9:15 hod. 
Oběd:   11:30 – 12:15 hod. 
Svačina:  14:45 – 15:00 hod. 
 
Jídlo vydává paní kuchařka. Uplatňujeme prvky sebeobsluhy dětí. Pravidelně je vyhodnocován 
spotřební koš, ve kterém je sledována vyváženost jídelníčku. 
 
Větrání 
Všechny prostory jsou denně větrané. Vzhledem k umístění budovy MŠ u hlavní silnice využíváme 
k větrání oken směrem do zahrady. 
 
Vytápění 
Vytápění je zajištěno rozvodem z plynového kotle. Teplota se pohybuje mezi 21 – 24 ˚C. 
 
Vybavení školy 
MŠ je po celkové rekonstrukci. V horní i dolní části budovy byl vyměněn koberec za PVC, do třídy byl 
zakoupen ergonometrický nábytek. V celé budově byla vyměněna okna a také vstupní dveře.  
Na školní zahradu byla zakoupena hrací sestava Flora, kolem které byla vybudována oblázková 
dopadová plocha. Dále zde bylo zhotoveno zastřešené pískoviště a pergola s posezením, kterou 
v letních měsících využíváme ke svačinám.  
 
Nakládání s prádlem 
Ve zrekonstruované prádelně se nachází pračka se sušičkou. Jednou týdně vyměňujeme ručníky, ložní 
prádlo jednou za tři týdny. 
 
Pitný režim 
Pro pitný režim byly zakoupeny dva nerezové barely. Jeden je umístěn ve třídě, druhý je využíván  
na školní zahradě. Děti pijí v rámci pitného režimu čistou vodu. Každé dítě má hrníček na označeném 
místě svou značkou. V průběhu dne dle potřeby hrnečky umývá paní uklízečka. Na konci každého dne 
jsou všechny hrnečky umyty v myčce ve školní kuchyni. 
 
Prostorové podmínky 
V celém areálu školy je zakázáno kouřit a používat alkohol a jiné návykové látky. 
 
Organizace provozu 
MŠ je uzavřena vždy, když je státní svátek, karanténa, z provozních důvodů, v době vánočních svátků 
a v době letních prázdnin. Zákonní zástupci dětí jsou s termíny uzavření MŠ vždy včas seznámeni. 
S dlouhodobým uzavřením jsou seznámeni dle vyhlášky, tzn. dva měsíce předem. 
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