
Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace 

Provozní řád třídy mateřské školy 
1. 

Ke třídě dítě přichází vždy s doprovodem zákonného zástupce či určené osoby a 

odchází z ní pouze se souhlasem učitelky a opět s doprovodem zákonného zástupce či 

předem určené osoby.  Předávacím prostorem je práh třídy. 

2. 

Dítě vstupuje do třídy ve vhodné obuvi, jeho oblečení je přizpůsobeno danému stavu 

počasí a činnosti v mateřské škole. Podle potřeby a pokynů vyučujícího používá pro 

jednotlivé činnosti a aktivity „pracovní“ oblečení (zástěra,…) a další určené osobní 

ochranné pracovní prostředky (jednorázové rukavice,…).  

3. Dítě se řídí pokyny učitelky, jiného pedagogického pracovníka či zaměstnance školy. 

4. 
Dítě nesmí v učebně svévolně manipulovat se zařízením, vybavením a pomůckami, 

které by mohly ohrozit jeho bezpečnost, ze třídy nesmí nic samovolně odnášet.  

5. 
V prostorách třídy a celé mateřské školy se dítě pohybuje pomalu, opatrně, při chůzi ze 

schodů a do schodů se v případě potřeby přidržuje zábradlí. 

6. 
Dítě nesmí do třídy svévolně nosit jídlo, pití a věci, které do mateřské školy nepatří a 

mohly by ohrozit jeho bezpečnost i bezpečnost ostatních dětí.  

7. Používání žvýkaček je striktně zakázáno. 

8. 
Své přidělené pracovní místo dítě svévolně neopouští, udržuje ho v pořádku a čistotě, 

jakékoli poškození svého „pracovního“ místa ihned hlásí učitelce. 

9. Se zařízením a vybavením třídy zachází dítě opatrně a šetrně. 

10. 
Dítě dodržuje pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví, neohrožuje zdraví své ani 

ostatních, s předměty, pomůckami a hračkami zachází dle pokynů učitelky. 

11. Jakoukoli nevolnost, nehodu nebo poranění dítě ihned hlásí učitelce. 

12. 

Dítě před odchodem ze třídy opouští své místo uklizené, použité pomůcky, hračky a 

jiné vybavení vrací čisté a v pořádku na místo určené učitelkou či jiným zaměstnancem 

školy. 

13. Ve třídě je zakázáno používat mobilní telefon. 
 

 

Důležitá telefonní čísla 

155 Zdravotní záchranná služba 

158 Policie 

150 Hasiči 

112 Linka pro všechna tísňová volání 

156 Městská policie 
 

Razítko školy  V Kamýku nad Vltavou dne 1.9.2019 

 

 

 

 

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy 

 


