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I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

 

Název: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 

Odloučené pracoviště: 15. mateřská škola 

Adresa: Erbenova 2080, 397 01 Písek 

Telefon: 382 214 877 

Zřizovatel: Město Písek 

Zaměstnavatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 

Odpovědné osoby: Mgr. Filip Rádr, ředitel školy  

    Mgr. Markéta Chvátalová, zástupce ředitele pro 15. MŠ 

IČO: 70943125 

Typ školy: mateřská škola s celodenní péčí 

Provozní doba: 6.00 – 16.30 hod. 

Kapacita: 112 dětí 



 

 

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY 

 

• Nástup dětí: Od 6.00 do 8.00 hod. Pozdější příchod možno domluvit s učitelkou ve třídě.  

• Spontánní hra: Spontánní herní aktivity se prolínají celodenním programem.  

• Řízené činnosti: Do her se vhodně zařazují řízené činnosti. Jejich délka je 10–30 min, podle 

věku dětí. Probíhají formou frontální, individuální či skupinové práce.  

• Sledování televize: Během pobytu v MŠ děti televizní pořady nesledují, televize slouží 

pouze pro vzdělávání – výukové DVD. 

• Používání interaktivní tabule: Práce dětí na IT je zařazována příležitostně jako doplněk při 

vzdělávání dětí dle výukových možností, vždy v krátkých časových intervalech.  

• Pohybové aktivity: Jsou vytvořeny dobré prostorové podmínky (herny, školní zahrada, 

hřiště u ZŠ E. Beneše, veřejná hřiště v okolí MŠ). Vybavení: nářadí a náčiní běžné, nářadí si 

třídy vzájemně vyměňují. Druhy pohybových aktivit: spontánní pohyb dětí, ranní cvičení a 

tělovýchovné chvilky (přirozený pohyb, průpravné a zdravotní cviky), pobyt venku, 

vycházky, předplavecký výcvik, saunování, solná jeskyně.  Děti jsou podněcovány k pohybu, 

denně ráno cvičí v části řízené učitelkou a při pobytu venku je jim umožňován přirozený 

pohyb v přírodě, v průběhu dne jsou zařazovány dle potřeby krátké pohybové chvilky. 

• Pobyt venku: Způsob využití – pohybové vyžití, hry, relaxace, poznávání (přírody, okolí 

apod.). Pozemky a prostory využívané k pobytu venku – školní zahrada MŠ, hřiště u ZŠ E. 

Beneše, veřejná hřiště v okolí MŠ, blízké okolí MŠ. Délka pobytu venku je závislá na počasí 

a roční době (dopoledne od 9.30 do 11.30 hodin, odpoledne od 14.30 hodin, v letních 

měsících od 8.30 hodin, odpoledne od 14.30 hodin). Údržbu zahrady (trávník, pískoviště, 

sprchoviště, multifunkční plocha, stromy a keře) zajišťuje školník a částečně odborná firma. 

Pískoviště jsou kryta sítěmi, které splňují předepsané normy. 

• Odpočinek a spánek: Během celého dne jsou respektovány individuální potřeby dětí 

(uvolnění, oddech, odpočinek). Po hlavním jídle v době od 12.00 do 13.45 hod. děti mladší a 

střední věkové skupiny odpočívají v pyžamech a v lůžkovinách jim přiděleným, na 

lehátkách, která se denně rozkládají. Po odpočinku se lůžkoviny provětrávají a ukládají se 

složené na lehátkách. Nejstarší děti odpočívají pouze chvilku po dobu pohádky (bez pyžam), 

k dispozici mají lehátko, vlastní polštářek a deku a pak dle volby rodičů pracují 

v doplňkovém programu nebo si hrají, kreslí apod. (při příznivém počasí pobývají na školní 

zahradě). 

• Izolace nemocného dítěte: Nemocné dítě je izolováno od zdravých dětí do příchodu rodičů 

v mobilním koutku ve sborovně v 1. patře MŠ. O dítě se postará učitelka, popř. přítomná 

uklízečka. 

 

 

III. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 

 

• Stravování: Stravování zajišťuje školní kuchyně, která je v budově školy. Mezi jídly se 

dodržuje časový odstup, nepřevažující 3 hodiny. Učitelky, kuchařky a uklízečky dbají na 

dodržování kultury stolování a vedou děti ke správným stravovacím návykům. Děti do jídla 

nenutíme, ale snažíme se, aby ochutnaly všechna jídla a jedly vše, co je zdravé. 

• Doba výdeje jídla: Svačina se vydává od 8.15 hod., oběd od 11.30 hod. a odpolední svačina 

od 14.00 hod. 

• Systém podávání jídla: Jídlo přiváží do jednotlivých pater kuchařka výtahem. Mladším 

dětem při výdeji jídla a uklízení nádobí pomáhají učitelky. Svačiny si berou děti ze 

servírovacího vozíku, polévku nalévá učitelka, kuchařky vydávají hlavní jídlo, které si starší 

děti odnášejí samy. Nápoj si berou na servírovacím vozíku. Pro přidání si děti chodí samy. 

Použité nádobí odnášejí děti na servírovací vozík, ostatní manipulaci s nádobím zajišťují 

kuchařky. Úklid po jídle provádí uklízečky. 

• Pitný režim: Je zaveden a dodržován každodenně po celý den - od 6.00 hod. mají děti 

k dispozici čaj ( neslazený - ovocný, bylinkový) a pitnou vodu. Každá třída má v kuchyňce 



trvale zásoby tekutin, které jsou průběžně doplňovány. Způsob obsluhy: každé dítě má svůj 

hrnek, do kterého si během dne podle své chuti nalévá z uzavřené konvice. Mladším dětem 

pomáhá učitelka. Nádobí myjí učitelky nebo uklízečky. V jarních a letních měsících je 

zajištěn pitný režim i na školní zahradě. 

 

 

IV. OTUŽOVÁNÍ 

 

• Učitelky dbají na zdravotní stav dětí, individuální potřeby dětí a také na přání a požadavky 

rodičů. Způsob – přiměřené oblékání, každodenní dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu, 

spontánní pohyb a cvičení, odpočinek a relaxaci, polední odpočinek při otevřeném okně.  

• Otužování vzduchem: Děti mají dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu. Místnosti jsou 

větrány podle potřeby během celého dne. Dle počasí děti spí při otevřených oknech. 

Vytápění je regulované. Průběžně je sledována vhodnost oblečení dětí ve třídě i venku. Proti 

UV záření se chrání pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi a ochrannými krémy (dle rodičů). 

• Otužování vodou: Během letních měsíců (při vhodném počasí) se děti sprchují ve 

sprchoviště.   

• Saunování: Probíhá v sauně v suterénu MŠ dle provozního řádu sauny. Dozor nad dětmi 

zajišťují učitelky MŠ, zařízení obsluhuje školník. Saunování probíhá 1x týdně na podzim, 

popř. na jaře. Saunují se děti z 2. – 4. třídy MŠ s doporučením pediatra, zapsaném 

v evidenčním listu dítěte a s písemným souhlasem rodičů.  

• Solná jeskyně: Solnou jeskyni navštěvují děti z 2. třídy MŠ na základě doporučení pediatra, 

zapsaném v evidenčním listu dítěte a s písemným souhlasem rodičů 1x týdně na podzim, 

popř. na jaře v návaznosti na saunování.  

• Předplavecký výcvik: Probíhá v 10 lekcích 1x týdně po domluvě s plaveckou školou na 

podzim nebo na jaře a navazuje na saunování. Zúčastňují se děti, které mají doporučení 

pediatra, zapsané v evidenčním listu dítěte a s písemným souhlasem rodičů. S dětmi pracují 

učitelky plavecké školy, přítomné učitelky 15. MŠ zajišťují stálý dozor u bazénu po celou 

dobu výcviku. Po ukončení každé lekce plavání následuje důkladné osušení dětí a odpočinek 

v hale bazénu. 

 

 

V. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 

 

• Výměna prádla: Výměnu prádla zajišťují uklízečky. 

• Frekvence výměny: Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 3 týdny, ručníky 1x za týden a pyžama 

1x za týden.  

• Způsob praní: Praní lůžkovin zajišťuje Nemocnice Písek a.s., praní ručníků, dek, potahů 

lehátek zajišťují uklízečky. Pyžama perou rodiče. 

• Způsob manipulace: Použité prádlo se ukládá do omyvatelných košů, a co nejdříve se 

odváží do prádelny.  

• Čisté prádlo: Je uloženo v čistých policích ve skladu prádla. 

 

 

VI. OSTATNÍ 

 

• Školní nábytek – stoly a židle, lehátka (dle předepsaných norem). 

• Osvětlení – ve třídách zářivky, v ostatních prostorách žárovkové (dle předepsaných norem). 

• Hygienické zařízení – WC, umývárna sprchový kout pro děti (přístup ze třídy i šatny), u 

každé třídy samostatné hygienické zařízení pro zaměstnance. Úklid a dezinfekci prostor 

provádějí uklízečky každodenně. 

• Zásobování vodou – přívod vody městským vodovodem. 

• Odpady – napojení na kanalizaci. 

• Odvoz odpadků – Městské služby Písek s.r.o 



• Zázemí pro zaměstnance – sborovna, šatny a hygienické zařízení na jednotlivých patrech 

v blízkosti tříd, šatna a hygienické zařízení pro provozní zaměstnance v suterénu 

v hospodářské části budovy. 

• Větrání – každodenně, pravidelně během celého dne. 

• Úklid prostor – prováděn dle náplně práce uklízeček, v rozsahu denně, týdně, velký úklid. 

• Způsob nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami – tento odpad (dětské pleny) 

je zařazen pod katalogové číslo 18 01 04 – na sběr a odstraňování tohoto odpadu nejsou 

kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, a to za daných podmínek (děti 

nejsou nositeli infekčního onemocnění, daný odpad neobsahuje infekční agens v množství, 

které by mohlo způsobit onemocnění člověka a maximální doba mezi shromážděním odpadu 

a konečným odstraněním odpadu je maximálně 3 dny). Použité pleny jsou odkládány do 

zvláštního odpadkového koše na WC a následně každodenně uklízečkami vynášeny.  

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Provozní řád 15. MŠ byl zpracován pro pracoviště 15. MŠ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, dále dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

 

Seznámení se s provozním řádem 15. MŠ a jeho dodržování je závazné pro děti, zákonné 

zástupce dětí a zaměstnance MŠ. 

 

Vydáním tohoto provozního řádu 15. MŠ se zrušuje provozní řád vydaný dne 1. 9. 2017. 

 

Tento provozní řád 15. MŠ je účinný od 1. září 2022. 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Filip Rádr, ředitel školy 


