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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ MNÍŠEK
Č. j. PŘ 3/2017
Účinnost: 1. 9. 2017
Provozní řád se řídí zejména:
 zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
 vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
 vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání
 Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
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1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ:
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, Příspěvková organizace
IČO: 72742399
Adresa školy: ZŠ – Oldřichovská 198, Mníšek, 463 31, Chrastava
MŠ – Ke hřišti 309, Mníšek, 463 31, Chrastava
Telefon: ZŠ – 485 146 668,
MŠ – 485 146 550, mobil: 773 791 371
Ředitelka školy: Mgr. Věra Rosenbergová
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Zdenka Pacltová Stiborová
Mobil: 774 866 222
E-mail: skolka@zsmnisek.com
Zřizovatel: obec Mníšek

2. POPIS ZAŘÍZENÍ:
Typ: mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita školy: 96 dětí
Provozní doba školy: 6.30 – 16.30 hod.

3. REŽIMOVÉ POŽADAVKY:
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický
a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující
vzdělávání v ZŠ. Režim dne je z organizačních důvodů školy stanoven pro každou třídu téměř stejně,
učitelky jsou povinny ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.
Přijímání dětí:
 6.30 – 8.30 hod., pozdější příchody je nutné předem hlásit
 rodiče jsou povinni dovádět dítě do třídy a osobně ho předat učitelce
 při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim
 děti se do 7.00hod. (či 7:30hod.) scházejí ve třídě k tomu určené. Rodiče se v této době,
po zazvonění na tuto, dostanou do šatny u své kmenové třídy. Dítě převléknou a spojovací
chodbou dovedou službu konající učitelce, kde jej osobně předají. Po 7.00hod. (či 7:30hod.)
je již provoz ve všech třídách. V 8.30hod. se MŠ zamyká. Odpoledne je provoz ve všech
třídách do 16.00hod. Od 16.00hod. je možné vyzvednout děti opět jen v Doubravce. Provoz
MŠ je do 16.30hod. V případě nepřítomnosti některé z učitelek mateřské školy či jakékoliv
další změny, jsou rodiče
o změně informováni cedulí na dveřích tříd.
Nepřítomnost se omlouvá do 7:00hod. V pondělí do 7:30hod. Na pozdější omluvy již nelze brát
zřetel, protože je hlášen počet dětí do kuchyně, která musí nanormovat potraviny na příslušný den.
Tento den je dítěti počítáno stravné. Při náhlém onemocnění dítěte, pokud nestihne zákonný zástupce
dítěti odhlásit stravu, lze si ji vyzvednout v mateřské škole do přinesených nádob do 11.30 hod.
Po výdeji již škola nezodpovídá za její kvalitu. Pokud si ji v uvedený čas zákonný zástupce
nevyzvedne, bude dána ostatním dětem na přidání. Vyzvedávání dětí:
 po obědě od 12.15hod. – 12.45hod.
 po odpočinku od 14.45hod. – 16.30hod., kdy provoz MŠ končí (po dohodě s učitelkami
možno v jinou hodinu)
Režim dne: tímto bodem se podrobně zabývá „Školní řád“ mateřské školy. Provozní doba mateřské
školy je od 6:30-16:30hod. Denní řád dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče
mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ podle svých potřeb
a možností. Mohou si děti
vyzvednout rovněž podle svých možností a okamžité potřeby, avšak je nutné dodržovat provozní dobu
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mateřské školy. Je doporučeno přivádět děti o 8:30hod., aby měly možnost dostatečně dlouhého
zapojení do spontánních her. Denní činnosti dětí vycházejí z třídních vzdělávacích programů a mohou
pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. V průběhu dne se pravidelně opakují některé
rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou to např. společné stolování, pobyt
venku, pohybové aktivity, pravidelný odpočinek po obědě apod. Děti jsou každodenně a dostatečně
dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (velký mráz, náledí,
silný vítr, déšť, inverze, apod.). Umožňujeme dětem dostatek volného pohybu v dobře větraných
místnostech v budově mateřské školy. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí,
reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.
Do spaní děti nenutíme, odpočívají dle potřeby a mají možnost se věnovat klidovým činnostem dle
vlastního výběru. Učíme děti respektovat pravidla odpočinku druhých kamarádů. Poměr spontánních
a řízených činností během dne je vyvážený.
Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.
Spontánní hry:
 od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají
s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby
dětí.
Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):
 probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek
s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Pohybové aktivity: pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne, především:
 před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti, cvičení
s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení
 průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry
 odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové činnosti
Pobyt venku: probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne, případně i odpoledne. Pobyt venku může být
zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při
vzniku smogové situace - důvodem pro zrušení pobytu venku jsou výrazné změny počasí – déšť,
náledí, mlhy, vichřice, inverze, mráz pod -10° C. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce
ven. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší. K pobytu venku využíváme školní
zahrady, dětského hřiště – Tomovy parky u MŠ, vycházky do okolí MŠ. Na vycházky chodíme do
okolí mateřské školy.
Školní zahrada a Tomovy parky jsou plně oploceny. Jsou vhodné pro sport i pro vzdělávání, poskytuje
dětem částečně rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, houpačky, zahradní
domek a další herní prvky. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku.
1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí. Pískoviště jsou zakrývána sítí.
Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:
 sezónní činnosti
 tvořivé, praktické činnosti
 pohybové a sportovní hry s náčiním
 turistika
 jízda na dětských dopravních prostředcích
Odpočinek, spánek: k odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory herny. Používáme lehké, molitanové matrace a plastová lehátka. Matrace a lehátka denně připravují a uklízí uklízečky. Každé dítě
má přidělené své lůžkoviny.
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Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti
při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity.
Lehátka denně připravují a uklízí uklízečky.
Stravování: stravování dětí zajišťuje naše vlastní školní kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době
podávání stravy, vždy se stravuje. Na doporučení lékaře možno vlastní strava – toto podléhá písemné
dohodě a doložením lékařského potvrzení.
Klademe velký důraz na sebeobsluhu, malým dětem pomáhá podle potřeby učitelka. Podle možnosti
děti používají příbory, po obědě si samy odnesou použité nádobí na dané místo. Nutit děti do jídla
je nepřípustné. Mytí použitého nádobí zajišťuje paní školnice. V prostorách výdejny je velká myčka
na nádobí
 svačiny se podávají v době od 8.50hod. do 9.15hod., odpoledne od 14.10 do 14.30 hod.
 obědy se vydávají od 11,50hod. do 12.20hod.
Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány maximálně tříhodinové intervaly.
Pitný režim: je zajištěn. Paní učitelky dbají, aby měly děti dostatek tekutin, podle potřeby. K dispozici
je nezávadná pitná voda, případně ochucená sirupem, ovocné a bylinkové čaje. Děti mají celý den
k dispozici v každé třídě tekutiny ve džbáncích, ze kterých si dle potřeby mohou samy nalévat.
Učitelky vedou děti k pití, džbány doplňuje provozní personál vždy dle potřeby.
Otužování:
 pravidelné větrání tříd
 dostatečný pobyt venku
 kontrola vhodného oblečení dětí v mateřské škole i mimo, děti mají možnost si během dne
některé části oděvu odložit nebo naopak obléci

4. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU
Způsob a intenzita větrání
Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:
 ráno před příchodem dětí na třídu intenzívní vyvětrání
 v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání
 během odpoledního odpočinku dětí
Teplota vzduchu: prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20 oC až 22oC (viz vyhl.410/2005Sb.)
Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje provozní personál, každá třída je vybavena termostatem.
Osvětlení: třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. Ochranu před oslněním
zajišťují v oknech žaluzie.
Zabezpečení budovy MŠ: mateřská škola není volně přístupná zvenčí, k otevření budovy je nutno
používat zvonků (domácí telefon) u vstupních dveří jednotlivých pavilónů. Každý z pracovníků školy,
který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby
se nepohybovali nekontrolovaně po budově mateřské školy. Každý návštěvník školy se ohlásí svým
jménem. Budova školy se zamyká, z důvodu bezpečnosti dětí, především v době od 8.30hod.
do 12.15hod. a od 12.45hod. do 14.15 hod.

5. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Vodu odebíráme z místní vodovodní sítě.
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6. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA
Výměna a praní prádla: ručníky se mění 1x týdně vždy v pátek, na začátek týdne jsou připraveny
čisté. V případě znečištění okamžitě. Ložní prádlo pereme 1x za měsíc. V případě znečištění okamžitě.
Praní a žehlení prádla zajišťujeme ve vlastní prádelně v mateřské škole. Špinavé ručníky a povlečení
se hned perou. Ve třídě se pak převléká čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit.
V prádelně se prádlo vypere v automatické pračce. Po vyprání se prádlo suší v sušičce anebo
na sušáku ve vyhrazeném prostoru. Po usušení se ihned žehlí a buď použije nebo se uloží do skladu
čistého prádla.
Prostory prádelny se uklízejí a dezinfikují 1x týdně.
Praní a žehlení prádla zajišťují všechny uklizečky.
Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vyperou s použitím
dezinfekčního prostředku.

7. HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM
Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídají uklizečky. Zodpovídají také všechny za evidenci a výdej čisticích a dezinfekčních prostředků ze skladu čistících prostředků a za jejich správné použití.
Způsob a četnost úklidu, čištění (dle vyhlášky 410/2005Sb o hyg. požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)
Denně:
 setření na vlhko: všech podlah, všech povrchů nábytku, okenních parapetů, klik
 vynášení odpadků
 vyčištění koberců vysavačem
 za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís,
sedátek na záchodech, otření zrcadel
Týdně:
 omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů
 umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů
 dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, všech povrchů
nábytku
2x ročně:
 umytí oken včetně rámů
 umytí svítidel
 celkový úklid všech prostor školy
Malování:
 prostory mateřské školy - 1x za dva roky
 v případě potřeby častěji
Seznam používaných dezinfekčních přípravků:
 Green Wave – octový čistič
 Sanytol Dezinfekce – univerzální čistič
 Sanytol – podlahy a plochy
 Sanytol – dezinfekce na ruce
 Sanytol – jednorázové čistící utěrky
 Mr. Proper
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Jar
Krystal Oil Fresh
Krystal WC
Savo originál
Bistrol
Clin
Pulirapid

8. PÉČE O ZAHRADU
Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu.
Údržba školní zahrady: zajišťuje školník organizace ve spolupráci se zřizovatelem. Podle potřeby
zajišťují posekání trávníku, úpravu celé zahrady, včetně drobných oprav a nátěrů. Větve stromů jsou
ořezávány a keře stříhány podle potřeby 1- 2x ročně, zajišťuje zřizovatel.
Učitelky mateřské školy vždy před pobytem dětí na zahradě zkontrolují, zda se na ploše nenacházejí
nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.).
S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat
pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí (papírky
napichovat na klacíky, používat ochranné rukavice, okamžité mytí rukou po ukončení činností apod.).
Pískoviště jsou přikryta sítí proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Pískoviště jsou v létě
podle potřeby vlhčena vodou.
O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní
zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.
Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017 a ruší se Provozní řád vydaný ke dni 1. 9. 2017

V Mníšku dne 29. 8. 2017

Provozní řád MŠ Mníšek

Zdeňka Pacltová Stiborová
zástupkyně ředitelky pro MŠ

