
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

   

Předmět vymezení: 

 

▪ Mateřská škola 

I. Údaje o zařízení    

▪ název: Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková 

organizace 

▪  adresa: Lukov 11, Mor. Budějovice 676 02 

▪  IČO: 75022427 

▪  typ: s celodenním provozem 

▪  ředitel: Mgr. Blanka Potěšilová 

▪  vedoucí učitelka: Alena Břinková 

▪  stanovená kapacita: 25 dětí 

▪  provozní doba: 6,30 – 16,00 hod. 

▪  stravování cizích strávníků: -- 

 

     II. Režimové požadavky   

▪   nástup dětí: 6,30 hod.  

▪   spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním 

       odpočinku, prolíná s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém  

       poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí 

▪   činnosti řízené: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, 

       skupinové či kolektivní práce s dětmi s ohledem na jejich potřeby  

       a zájmy  

▪   sledování televize: využívá se ojediněle, nejdéle po dobu 30 min. 

▪   pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení 

                                       průběžně pohybové chvilky a hudebně  

                                       pohybové činnosti 

                                       1 krát týdně didakticky cílené pohybové činnosti 

                                       denně pohyb při spontánních hrách, pobyt venku 

▪   pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) 

                            neuskutečňuje se při teplotě pod – 10 st., při silném 

                            větru, dešti a inverzích   

▪   pozemek k pobytu venku: školní zahrada 

                                                        vycházky do přírody a blízkého okolí  

▪  způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti s pozná- 

                                                   vacím cílem a pohybovou aktivitou 



▪ údržba školní zahrady: pravidelné sekání trávy 

                                          hrabání a úklid listí 

                                          zalévání a propařování pískoviště 

                                          pravidelná výměna a doplňování písku 

                                          zakrývání pískoviště 

                                          kropení 

▪   odpočinek, spánek: po obědě 

                                      respektování individuálních potřeb dítěte 

        ukládání lehátek, lůžkovin a pyžam: větratelná police 

         

▪ stravování 

      - příprava stravy : vlastní  

      - podávání svačin : dopolední od 8,15 do 8,45  hod.  

                                     odpolední od 14,15 do 14,45 hod 

      - systém podávání svačin : samoobslužný  

      - obědy :  od 11,15 do 11,45 hod.   

      - časový odstup jednotlivých jídel: 3 hod. 

▪ Pitný režim: děti mají celý den k dispozici tekutiny v nerezové konvici  

                          ve třídě 

      - příprava, doplňování nápojů: doplňování dle potřeby zajišťuje 

                                                        kuchařka 

      - druh nápojů: čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje 

      -  způsob obsluhy: samoobslužný 

▪ Otužování 

- zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem  

  ke zdravotnímu stavu 

 - způsob : pravidelné větrání, regulace teploty ve třídách, kontrola 

                  vhodného oblečení, pobyt venku 

 

III. Způsob nakládání s prádlem 

▪ Výměna prádla : lůžkoviny – 1 krát za 3 týdny 

                                  ručníky – 1 krát týdně 

                                  pyžama – 1 krát za 2 týdny 

       V případě potřeby se výměna provádí ihned (zajišťuje školnice).  

▪ Způsob praní prádla: pověřený pracovník (na dohodu) 

▪ Způsob manipulace s prádlem 

- vyprané prádlo se nekříží se špinavým 

- vyprané a vyžehlené prádlo je skladováno ve skříni k tomu určené 

 



 IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

▪ Teplota: učebna – 20 – 22 st. Celsia 

                    chodba – nesmí klesnout pod 18 st. Celsia 

 

V. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

▪ Denní úklid: setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných 

                          těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel 

                          vynášení odpadků 

                          vyčištění koberců vysavačem za použití čisticích  

                          prostředků s dezinfekčním účinkem 

                          umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek WC 

▪ Týdenní úklid: jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn  

                            na záchodech  

                            dezinfikování záchodů 

                            omytí omyvatelných hraček 

▪ Celkový úklid: 3 krát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel 

                                      2 krát ročně celkový úklid všech prostor školy 

                                         1 krát za dva roky malování, v případě potřeby častěji 

 

VI. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

▪ třídění odpadu 

▪ pevné odpady ukládány do uzavřených nádob, které jsou vybaveny 

jednorázovými plastovými obaly 

▪ denně jsou jednorázové obaly vynášeny do popelnic 

▪ celá nádoba musí být denně omyta s přídavkem dezinfekčního 

prostředku 

 

 

 

 

  

 

 

         

  

  

 

 



Předmět vymezení: 

 

▪ Základní  škola 

  

I. Údaje o zařízení    

▪  název: Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková 

organizace 

▪  adresa: Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02 

▪  IČO: 75022427 

▪  typ: málotřídní škola s 1. stupněm 

▪  ředitel: Mgr. Blanka Potěšilová 

▪  telefon: 568 420 154 

▪  zřizovatel: Obec Lukov 

▪  kapacita: 60 žáků 

▪  počet učeben kmenových: 2 

▪  zařazení žáků se zdravotním postižením: -- 

▪  spádová oblast: Vícenice, Dolní Lažany 

▪ prostory pro tělovýchovnou činnost: třída pohybové výchovy 

▪ vybavení šatny: lavičky s poličkou pro uložení bot, věšáky 

▪ zájmové činnosti školy: dle aktuální nabídky 

▪ využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity včetně 

víkendů a prázdnin: --          

▪ stravování cizích strávníků ve školní jídelně: -- 

 

       II. Režim dne 

▪ Dojíždění žáků 

- maximální vzdálenost: 5 km 

- druh dopravy. autobusová linka 

- příjezd: 7,30 hod. 

- odjezd: 11,50 hod., 13,50 hod., 14,55 hod. 

▪ Družina 

      - využití : 1. – 5. ročník 

      - ranní družina : 6,30 – 7,30 hod. 

      - odpolední družina : 12,00 – 15,00 hod. 

      - pobyt venku : 13 – 14,45 hod. 

▪ Začátek vyučování : 7,55 hod. 

▪ Ukončení vyučování : dopolední 11,35 hod. 

                                       odpolední 12,50 a 13,40 hod. 



▪ Vyučovací hodina: 45 min 

▪ Počet hodin v jednom sledu: 4 

▪ Frekvence střídání pracovních míst při výuce. 1 krát týdně 

▪ Přestávky: 10 min po vyučovací hodině 

                        20 min mezi 2. a 3. vyučovací hodinou 

                        30 min mezi 4. a 5. vyučovací hodinou 

      - možnost pobytu venku: ano 

      - využití relaxačních koutků: koberce, sedací vaky  

Režim práce s počítačem 

      - zařazení v rozvrhu: dle potřeby v jednotlivých hodinách 

      - počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: 1 

▪ Režim pracovního vyučování 

      - zařazení: dle rozvrhu 

      - délka trvání v jednom sledu: 1 hod. 

      - možnost očisty: umyvadla ve třídách, umyvadla na soc. zařízení 

      - používání osobních ochranných pracovních prostředků: vlastní 

  

       III. Režim stravování včetně pitného režimu 

▪ Stravování 

      - způsob zajištění oběda: vlastní výdejna 

      - doba vydávání oběda od 11,35 do 12,05 hod. 

      - režim školních svačin: vlastní 

 Pitný režim 

      - zajištění pitného režimu: vlastní 

      - frekvence podávání: dle individuální potřeby žáka 

      - školní dotované mléko 

 

IV. Podmínky pohybové výchovy 

▪ Prostory pro cvičení: třída pohybové výchovy 

                                      multifunkční hřiště 

▪ Zařazování hodin tělesné výchovy: dle rozvrhu 

▪ Počet hodin v jednotlivých ročnících: 2 hod. 

▪ Výuka plavání: Plavecký výcvik ZŠ Havlíčkova ul. Mor. Budějovice 

▪ Tělovýchovné chvilky – pravidelně v průběhu vyučovacích hodin 

▪ Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: pohybu na školní 

zahradě 

▪ Zařazení prvků otužování: větrání v přítomnosti vyučujících 

                                              pobyt o přestávkách na školní zahradě 

 



V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

▪ Teplota: učebna – 20 – 22 st. Celsia 

                    chodba – nesmí klesnout pod 18 st. Celsia 

                

VI. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

▪ Denní úklid:   setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných 

                          těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel 

                          vynášení odpadků 

                          vyčištění koberců vysavačem za použití čisticích 

                          prostředků s dezinfekčním účinkem 

                          umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek WC 

▪ Týdenní úklid: jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn  

                            na záchodech  

                            dezinfikování záchodů 

▪ Celkový úklid: 3 krát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel 

                                      2 krát ročně celkový úklid všech prostor školy 

                                        1 krát za dva roky malování, v případě potřeby častěji 

 

VII. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

▪ třídění odpadu pevné odpady ukládány do uzavřených nádob, které 

jsou vybaveny jednorázovými plastovými obaly 

▪ denně jsou jednorázové obaly vynášeny do kontejnerů 

▪ celá nádoba musí být denně omyta s přídavkem dezinfekčního 

prostředku 

 

V Lukově dne 1. 9. 2019 

 

…………………………..……….         ………………………………… 

Alena Břinková, vedoucí učitelka           Blanka Potěšilová, ředitel školy 

 

 

 

Tato směrnice je závazná pro všechny pracovníky školy a nabývá účinnosti 

dnem  1. 9. 2019. 

 

Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne 30. 8. 2019 

 

 



Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s Provozní řádem  ZŠ a MŠ 

Lukov: 

 

datum jméno a příjmení podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
 


