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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
 

Č. j. ZSMS-SCV/334/2022 
Spisový znak 1. 1. 3 
Skartační znak A 10 
Vypracoval Mgr. Kateřina Hastíková 
Schválil Mgr. Jitka Širůčková 
Seznámení s vydáním směrnice na provozní poradě dne 29. 8. 2022 
Seznámení s vydáním směrnice na pedagogické radě dne 29. 8. 2022 
Směrnice vyhlášena dne 29. 8. 2022 
Směrnice nabývá platnosti dne 29. 8. 2022 
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 
Směrnice zrušuje směrnici Č.j.:ZSMS-SCV/343/2021          

 
 
Úvodní ustanovení: 
Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující 
věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy  
a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu  
a způsob manipulace a nakládáni s prádlem.  
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)  
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na pro-

story a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické po-

žadavky 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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 Denní provoz je zajištěn od 6:00 do 16:00 hod.: 
 
Doba  Činnost  
6:00 – 8:00 Doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání pedagogickým pracovníkům 

do třídy, volně spontánní a zájmové činnosti v koutcích aktivit, výtvarné a 
pracovní činnosti, rozvíjení předškolních dětí. 

8:00 – 9:00 Pohybové aktivity -  denní cvičení, komunikační kruh – jazyková a kogni-
tivní činnost, osobní hygiena, dopolední svačina. 

9:00 – 9:30 Řízené aktivity pedagogickými pracovníky k danému tématu (mohou být 
k rozvíjení poznání, základní matematické představy, grafomotorické cvi-
čení, smyslové a didaktické hry, výtvarné a pracovní činnosti - rozvíjení 
jemné motoriky), vzdělávání předškolních dětí. 

  9:30 – 11:00 Osobní hygiena, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. 
11:00 – 12:00 Oběd a osobní hygiena dětí. 
12:00 – 14:00 Spánek a odpočinek dětí, relaxace dětí s nižší potřebou spánku. 
14:00 – 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena.  
14:30 – 16:00  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, po-
byt na zahradě mateřské školy. 

 
Odpočinek  
K polednímu odpočinku slouží dětem ložnice, kterou mají děti z obou tříd společnou. Pro děti 
jsou k dispozici dětské dřevěné postele s matrací nebo umělohmotná lehátka, které mají ozna-
čené svou značkou. Lůžkoviny zůstávají na postýlkách a lehátkách. Lehátka se skládají po od-
počinku  na sebe tak, aby se lůžkoviny nedotýkaly. Doba a forma odpočinku vychází z indivi-
duálních potřeb dětí (zpravidla od 12:00 hod - do 14:00 hodin). Minimálně půl hodiny odpočí-
vají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce.  Děti mají možnost vzít si do postýlek 
svou oblíbenou hračku, nebo polštářek. Děti s nízkou potřebou spánku se mohou zúčastňovat 
klidných aktivit (prohlížení časopisů, kreslení apod.). Pro předškolní děti s nízkou potřebou 
spánku jsou přichystány klidové aktivity pro rozvoj různých vzdělávacích oblastí, např. čtenář-
ská pregramotnost, grafomotorika, předmatematické dovednosti apod., které se konají v horní 
třídě za účasti druhé učitelky. Během odpočinku mohou děti vždy individuálně uspokojit své 
hygienické potřeby. 
Stravování  
Děti i zaměstnanci se stravují ve školní jídelně.  
Podrobný režim přípravy svačin a výdeje jídel je uveden v provozním řádu školní výdejny. 
Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje. Pracovnice školní výdejny 
zajišťuje výdej svačin i obědů, na stolování dohlížejí pedagogické pracovnice. Mezi jednotli-
vými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly. Nádobí se umývá ihned, k dispozici je myčka.  
 
 
Doba zahájení podávání stravy:  

•   8:30 – 9:00 dopolední svačina  
• 11:00 – 11:30 oběd (třída mladších dětí), 11:20 – 11:50 oběd (třída starších dětí) 
• 14:00 – 14:30 odpolední svačina 

Pitný režim – ve třídách je celodenně k dispozici nádoba s čajem, vodou nebo ředěné ovocné 
nápoje. Děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby ze svých hrnečků. 
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Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. V letních měsících je dětem zajištěno podávání 
tekutin během celého pobytu venku. 
 

1. Pobyt venku  

Probíhá zpravidla hodinu a půl dopoledne a při příznivém počasí také půl hodiny odpoledne. 
Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní za-
hrady. Školní přírodní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje 
dětem rozmanitý terén s cestičkami, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičku, stůl, tabule 
na kreslení, houpačky klasické i pružinové, klouzačku s tunelem a zahradní domek. Součástí 
zahrady jsou záhonky na pěstování zeleniny i bylinek, dále mladé stromky ovocných stromů, 
keře (jako jsou maliny, nebo ostružiny). Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný 
pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna revize herních prvků. 
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních 
hodinách. Během pobytu venku mají děti pokrývku hlavy.  
Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klima-
tických podmínkách a to: při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzi.  
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ, např. školní sportovní hřiště, nebo při-
lehlý les. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:  
• sezónní činnosti, práce na záhonkách, vycházky  
• tvořivé, praktické a kognitivní činnosti  
• pohybové a sportovní hry s náčiním  
• sportovní a pohybové aktivity při nepřízni počasí se konají v tělocvičně, která je součástí 

budovy 

Otužování:  
 
vzduchem:  
• pravidelné vyvětrání v průběhu dne  
• dostatečný pobyt venku  
• kontrolou vhodného oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv a obuv odpovídající po-

časí)  
• děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci  

vodou: 
• v letních měsících možným koupáním v bazénku na školní zahradě  
• hry s vodou ze zahradní studny 
•  zimní aktivity na sněhu¨ 

 
 

     3.  Způsob zajištění vhodného mikroklimatu  

Způsob a intenzita větrání  
Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:  

• ráno před příchodem dětí do třídy intenzívní vyvětrání  
• v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání  
• během odpoledního odpočinku dětí  
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Teplota vzduchu:  
Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20 °C až 22 °C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje 
školnice, třídy jsou vybaveny nástěnným teploměrem.  
Osvětlení  
Třídy je dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. Ochranu před oslněním zajišťují  
v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé.  
 
 

4. Způsob zajištění výměny a skladování prádla  

Výměna a praní prádla:  
• lůžkovin jednou za 3 týdny  
• ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned  

Použité ručníky a ložní prádlo pere školnice v pračce ve školní prádelně, popřípadě dle potřeby 
zajistí odvoz prádla do prádelny v Žulové. Při převlékání postelí v ložnici se nejprve svlékne 
použité ložní prádlo a odnese se do školní prádelny, poté se v ložnici povléká čisté ložní povle-
čení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Školnice ukládá vyprané prádlo do polic k tomu 
určených. Police se pravidelně větrají a 1x měsíčně dezinfikují. Při výskytu infekčního one-
mocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned. Kontaminované prádlo se vymění ihned. Po-
stele se desinfikují  2x ročně v průběhu zimních a letních prázdnin. O pracovní oděvy se stará 
provozní pracovnice.  
 
 

5. Hygienicko-protiepidemický režim  

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá školnice. Záro-
veň zodpovídá za nákup a evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a za jejich správné 
skladování a použití. 
Způsob a četnost úklidu a čištění  
Denně: 

• setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, 
krytu topných těles a klik  

• vynášení odpadků  
• vyčištění koberců vysavačem  
• za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových 

mís, sedátek na záchodech  

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, nábytku 

2x ročně:  
• umytí oken včetně rámů  
• umytí svítidel  
• celkový úklid všech prostor školy  
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Malování:  
• třídy mateřské školy - 1x za tři roky  

Základní hygienická pravidla vzhledem ke COVID-19 
 při vstupu do budovy jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí, probíhá hygiena rukou 

dětí mýdlem a teplou vodou 

 intenzivní větrání tříd a všech prostorů  

 úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně 

 zvýšená dezinfekce povrchů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače 
světla, baterie u umyvadel, splachovadla, klávesnice a počítačové myši) 

 při výdeji jídla není dětem umožněna sebeobsluha, talířky a příbory roznáší pověřená 
osoba 

Kroky při podezření na výskyt nákazy COVID-19  
 kontrola patrných příznaků při příchodu (dítě není přijato do MŠ) 

 příznaky vyskytující se během dne – dítěti je nasazena rouška a je izolováno do připra-
vené samostatné místnosti (za dohledu pedagoga) a nastává bezodkladné vyzvednutí 
dítěte zákonným zástupcem 

 při nařízené karanténě probíhá vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem, za 
předpokladu, že jich chybí většina 
 
 

6. Péče o přírodní zahradu ZŠ a MŠ  

Mateřská škola spolu se Základní školou má k dispozici vlastní oplocenou přírodní zahradu, 
jejímž zřizovatelem je obec.  Zaměstnanci obce zajišťují sečení trávy, drobné prořezy dřevin a 
keřů, výměnu písku a pravidelnou kontrolu a revizi herních prvků. Správcem a provozovatelem 
přírodní zahrady je Základní a Mateřská škola Stará Červená Voda, která má určenou zodpo-
vědnou osobu za denní úklid, pravidelnou denní vizuální kontrolu herních prvků, kontrolu stavu 
pískovišť a hlášení případných škod. V zimních měsících udržuje vstup z mateřské školy na 
přírodní zahradu školnice, která pravidelně odhrabává navátý sníh z chodníku a posypává scho-
diště. Posypovým materiálem je písek z pískoviště, nebo posypová sůl. Učitelky denně při po-
bytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční 
stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). Pískoviště je přikryto sítí proti 
znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Výměna písku se provádí po 2 - 3 letech. Písko-
viště je kryté. Přírodní zahrada není přístupná veřejnosti, po ukončení denního provozu je vždy 
uzamčena.  
 
 
 
 

Mgr. Jitka Širůčková 
      ředitelka školy 

 
 
 


