
ZŠ a MŠ Holubov 
 

  PROVOZNÍ  ŘÁD  MŠ  HOLUBOV 
 
Zpracován podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví dětí 
 
 Údaje o zařízení 
 
Dne 1.1.2003 MŠ Holubov se stává součástí  ZŠ a MŠ Holubov 
 
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov  Mgr. Vendula Vernerová 
učitelka pověřená vedením MŠ   Jana Jungbauerová 
učitelky MŠ Holubov   Bc. Helena Čížková, Marie Postlová, Jana Tondrová 
školnice MŠ Holubov   Jana Stupková  
vedoucí ŠJ Holubov   Eva Jankulárová 
kuchařka ŠJ Holubov   Hana Podhradská 
pomocná kuchařka ŠJ   Dana Mičanová 
telefonní číslo    725 948 472 
typ mateřské školy   celodenní péče 
stanovená kapacita   53 dětí   
provozní doba    6:15 - 16:15 hodin 
 
 Režimové požadavky 
 
nástup dětí    6:15 
 
spontánní činnost   6:15 – 9:00 
     14:40- 16:15 
     za nepřízně počasí místo pobytu venku 
 
řízená činnost    9:20 – 10:00 (2.třída) 
                                 9:30 –   9:45 (1.třída) 
 
sledování televize, videa   nepravidelně, sledování vysílání pro MŠ 
     za nepřízně počasí místo pobytu venku 
     dle zájmu dětí 
 
pohybové aktivity   v prostorách třídy      
     školní zahrada 
     školní hřiště 
 
druh aktivit ranní cvičení 
                  pobyt venku   - denně       
     odpolední zábav. činnost - dle zájmu 
     krátké pohybové vyžití   - během dne  
 
pobyt venku  
-pozemek k pohyb.aktiv.               ŠKOLNÍ ZAHRADA 

- údržba zeleně - dle potřeby s řed. ZŠ a MŠ 
- pískoviště - výměna písku 1x ročně 

 
       

odpočinek, spánek   12:30 – 14:15 
     dvě samostatné ložnice 
     denní ustýlání – p. školnice    
 
 



  
 
stravování    PODÁVÁNÍ  SVAČIN 
                        -  9:00 - 9:20 /14:20 – 14:40    
                 -  samostatně dětmi, učitelka 
      
     PODÁVÁNÍ  OBĚDA 
           -   12:00 – 12:30           
           -   jídlo vydává kuchařka 
           -   nápoje, příbory – p.školnice 
   
pitný režim    PŘÍPRAVA   NÁPOJŮ 
           -   kuchařka ve školní kuchyni 
 
     DRUH  NÁPOJŮ 
            -   čaj, minerální vody, džus, ovocné šťávy 
      
     ZPŮSOB  OBSLUHY 
            -  učitelka, školnice 
    
     MANIPULACE  S  NÁDOBÍM 
            -  každé dítě má vlastní hrnek 
            -  použité nádobí myje kuchařka 
 
otužování    ZPŮSOB 
            -  čerstvým vzduchem při pohybových aktivitách 
            -   sezónní činnost – rozstřikovač na školní zahradě 
 
 Způsob nakládání s prádlem  
 
výměna prádla    lůžkoviny   -  1x za 3 týdny 
     ručníky       -  1x týdně 
     pyžama       -  1x za 3 týdny, jinak dle požadavku rodičů 
 
praní prádla    zajišťuje prádelna v Holubově 
 
manipulace s prádlem   školnice ukládá označ. čisté lůžkoviny do skříní na značky dětí 
     školnice ukládá použité lůžkoviny na značky dětí do šatny 
     
 
 
 
Zpracovala : Jana Jungbauerová – uč. pověřená vedením MŠ Holubov 
Dne : 31.8.2019 
 
 
Podpis zaměstnanců MŠ Holubov : 


