
1 

 

 

Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa 
                                                               Loosová 14, 638 00 Brno  

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

  část: 34. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vypracovala: Tünde Radličková 

Projednáno na pracovní poradě dne   28.8.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne:   1.9.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne:   1.9.2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 

Obecná ustanovení 

 
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí 

vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Směrnice je 

součástí organizačního řádu školy.  

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na 

prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky a úklid. 

Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, 

pitný režim. 

 

 

Stanovená kapacita:  

 

Dvě třidy po 15 dětech (celkem 30 děti) / plocha herny v obou třidách má přes 60 m2, slouží 

též jako ložnice / 

 

Provozní doba:  

 

7.00 – 16:30 hod. 

 

Využití zařízení pro jiné aktivity: 

 

Prostory MŠ budou využívány pro informativní schůzky s rodiči (2x do roka v odpoledních 

hodinách), případně pro společné aktivity dětí a rodičů (sportovní a tvořivé odpoledne, jarní 

slavnosti apod.). 
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I. Režim dne 
  

a) Časové rozvržení 

 

7:00–8:15 

 příchod dětí, spontánní hry, individuální činnost nabízená učitelkou 

 

 8:30 se uzavírá prostor MŠ 

 

8:30–9:00 

 společné zahájení dne, pohybové aktivity 

 ranní společný kruh: nabídka řízené činnosti učitelkou (hudební, dramatické, výtvarné 

činnosti, hry a ostatní zájmové činnosti), volné činnosti  

 veškeré činnosti vycházejí z konkrétní situace dne, děti mají možnost volby a 

individuálního dokončení činnosti 

 

9:00 – 9:30 

 svačina  

 osobní hygiena 

 

9:30 – 9:45 

 příprava na pobyt venku 

 

9:45 – 11: 45  

 pobyt venku, v případě špatného počasí náhradní činnost 

 

11:45 – 12.00 

 převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd 

 

12:00 – 12:30  

 oběd a osobní hygiena 

 

12:30 – 14:30 

 poslech pohádek, biblických příběhů 

 spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi 

s nižší potřebou spánku  

 předškolní příprava  

 volné hry 

 

14:30 – 15:00  

 osobní hygiena, svačina 

 

15:00 – 16:30 

 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem, zaměřené především na 

hry; zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí mohou probíhat na zahradě MŠ 

 v případě pěkného počasí pobyt na zahradě MŠ 
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Režimové požadavky 

 

Režimové požadavky mohou být ovlivněny aktuálním vývojem, spojeným s Covid-19. 

Režimové požadavky ovlivňují: 1) Nařízení Vlády České republiky. 2) Nařízení Ministerstva 

zdravotnictví. 3) Nařízení, na lokální úrovni, vydaná příslušnou Krajskou hygienickou stanicí 
Pokud se významným způsobem režimové požadavky dotýkají zákonných zástupců dětí, jsou 

informování prostřednictvím emailu, telefonicky nebo osobně při předávní dítěte. 

Distanční studium 

V případě uzavření MŠ z nařízení vlády nebo KHS přistupujeme u předškolních dětí s povinnou 

školní docházkou k distanční formě vzdělávání. Tato forma bude probíhat  v kombinaci on-line 

setkávání 1x týdně s dětmi a rodiči (vedoucí učitelka) a zadání domácích projektů, které děti 

během týdne vypracují. Podklady pak budou zasílány rodičům emailem.  

 

 

Nástup dětí:  

 

7:00 – 8:15 

 

Činnosti dětí: 

 

   spontánní hra je každodenní součástí aktivit dětí, a to zejména v ranních hodinách od 

 7:00 – 8:30, odpoledních hodinách v kombinaci s individuální řízenou činností od  

 15:00 – 16:30, během pobytu venku od 9:45 – 11:45 (nebo během náhradního programu za     

 pobyt venku) 

 

   činnosti řízené pedagogem probíhají denně zejména od 8:30 – 9:00, během pobytu venku  

  je spontánní činnost kombinovaná s řízenou pohybovou aktivitou, maximálně v celkové  

  délce 1hod. (soutěže a další pohybové aktivity), individuální řízená činnosti během  

        předškolní přípravy (13:30 – 14:00), individuální řízená činnost v odpoledních hodinách  

  (např. dodělání projektu, vycházející z iniciativy dítěte) respektujeme individuální potřeby                

dětí a možnost nezúčastnit se společných řízených aktivit 

 

  sledování filmové projekce (video, DVD, televize) jako náhradní a doplňková činnost 

 je do programu zařazeno pouze pro dokreslení a zpřesnění výukového tématu, a to    

maximálním rozsahu 30–60 min. týdně.  

 

Pohybové aktivity: 

 

 pohybové aktivity se uskutečňují při dodržování bezpečnostních zásad v herně, na ploše 

vymezené kobercem 

 

 pohybové aktivity jsou zařazeny v rámci denního režimu mezi činnosti řízené pedagogem, a 

to zejména v ranních hodinách od 8:30 – 9:00, dále pak podle potřeby 

 

 při pobytu v herně se zaměřujeme zejména na kompenzační cvičení (správně držení těla, 

pružnost pohybového aparátu, smysl pro rovnováhu apod.) a pohybovou koordinaci, příp. 

spojení pohybu s hudbou; tyto aktivity realizujeme formou her a relaxačních činností 

 

 vybavení: během pohybových aktivit využíváme měkké míče různých velikostí, lavičky, 

žíněnku, kruhy, gumová zvířátka na „ježdění“ a skákání (pro posilování všech svalových 

skupin i trénování smyslu pro rovnováhu) a další pomůcky vhodné pro hra dětí; hlavní důraz 
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je však kladen na relaxační aktivity a na cvičení s pomocí a oporou vlastního těla 

 

 veškeré vybavení k pohybovým aktivitám je uloženo v herně tak, aby si je děti mohly během 

dne dle zájmu samy vybírat ke hrám 

 

 během roku využíváme také příležitostně tělocvičnu základní školy 

 

 

 pohybové aktivity jsou hlavní náplní pobytu venku. 

 

 

Pobyt venku: 

 

časový rozvrh 

pobyt venku je zařazen každodenně v rozsahu dvou hodin dopoledne a podle možností (a 

odchodu dětí) i v odpoledních hodinách  

o dopoledne od 9:45 – 11.45, odpoledne pak podle počasí a časových možností 

jednotlivých děti je zařazen pobyt na zahradě MŠ od 15:00 

o pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně 

nepříznivých klimatických podmínkách v letních měsících se provoz přizpůsobí 

tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí v co možná 

největším rozsahu 

 

b) prostor a vybavení 

K pohybovým aktivitám venku je využíván oplocený pozemek MŠ o rozměru 126 m2, s 

pískovištěm (16 m2), lavičkami, prolézačkami a dvěma houpačkami.  Hračky a sportovní 

potřeby pro pohybové aktivity venku jsou uloženy ve skladu za vstupními dveřmi do prostor 

MŠ; vchází se do něj ze šatny dětí.  

 

c) údržba pískoviště 

 denně kontrola stavu před příchodem dětí a pohrabání 

 dle potřeby úklid: přesívání, nakypření, pokropení vodou 

 pro snížení rizik kontaminace je pískoviště zakryto igelitovou perforovanou plachtou 

 jedenkrát za 3 roky bude odeslán vzorek písku k prověření do laboratoře a dle nutnosti bude 

provedena výměna písku 

 při podezření na kontaminaci bude laboratorní vyšetření provedeno ihned a dětem bude 

zamezen na pískoviště přístup do obdržení výsledků či do nápravy stavu 

 před sezónou bude pískoviště překopáno a přeryto 

 

d) údržba trávníku a dopadových ploch kolem herních prvků 

 denně před příchodem dětí kontrola stavu 

 cizí předměty budou odstraněny, místa po nálezu případných exkrementů zvířat očištěna a 

dezinfikována 

 trávník bude pravidelně sečen tak, aby výška trávy umožňovala jeho bezpečnou kontrolu 

 

e) údržba venkovních herních prvků 

 denně bude provedena vizuální kontrola stavu před příchodem dětí 

 

 shledanou závadu pracovník ihned nahlásí vedení MŠ nebo ředitelce školy, herní prvek 

označí výstražnou značkou a do odstranění závady bude dětem znemožněno jeho používání 

      jedenkrát za rok bude pozvána ke kontrole inspekce dětských hřišť. 
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f) náplň pobytu venku 

  hlavní náplní pobytu venku je spontánní hra dětí (cca 1hod) v kombinaci s nabízenou řízenou 

činností (maximálně 1hod) 

 

  při řízené činnosti se jedná o pohybové aktivity zaměřující se na rozvoj fyzické kondice (v 

závislosti na individuálních možnostech a zdravotním stavu dětí) a zlepšení koordinace 

pohybů těla (soutěže, míčové hry, další pohybové aktivity). 

 

Odpočinek a spánek 

 

 Odpočinek a spánek je zařazen v odpoledních hodinách od 12:30 – 14:30  

 

 Respektujeme individuální potřeby dětí na spánek a odpočinek (mohou tedy vstát dříve 

a věnovat se individuálním činnostem, které neruší ostatní. Pokud se dítě cítí unavené, 

může během dne využít podložku pro odpočinek (kromě času na pobyt venku) 

 

  Lehátka jsou umístěna ve skladu odděleném od herny dveřmi; výměnu vzduchu ve 

skladovém prostoru zajišťuje především vzduchotechnika. 

 

  Ve skladu jsou též police na umyvatelné boxy, do nichž jsou po spánku dětí ukládány 

(individuálně dle značek) lůžkoviny a pyžama, po předchozím dostatečném provětrání 

a prosušení. 

 

 

 

STRAVOVÁNÍ 

 

Strava pro děti i personál je smluvně zajištěna u zařízení školního stravování a je dovážena 

s dodavatelem až do mateřské školy.  

 

Harmonogram vydávání stravy:  

 

9:00 – 9:30 - dopolední svačina 

12:00 – 12:30 – oběd 

14:30 - 15:00 – odpolední svačina 

 

 Systém vydávání svačin je samoobslužný.  

 

Časový odstup mezi jídly je 2–3 hodiny v závislosti na vydávání svačiny (respektujeme 

postupnou možnost svačiny, individuální přístup a dokončení činností před jídlem). 

 

V případě alternativního stravování bude vaření diety dohodnuto ve školní kuchyni. 

Pokud dítě nebude zůstávat v MŠ na oběd, může si dopolední svačinu nosit z domu. 

Ráno při předávání dítěte uloží učitelka svačinu do lednice. 

V případě zhoršené epidemiologické situace upravujeme výdej svačin domů dle aktuálního 

nařízení vlády a Krajské hygienické stanice. 

 

Manipulace se stravou  

Strava je přivážena (polévka a hlavní jídlo) v termoportu externí dodavatelskou firmou. 

Termoport je otevřen těsně před obědem, aby nedošlo k tepelné ztrátě. 
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Nejdříve se z termortu nalévá polévka, hlavní jídlo je zatím v termoportu. 

Ten bude otevřen až ve chvíli, kdy bude možné podávat hlavní chod. 

Po naporcování stravy na talíře jsou obědy převáženy na servírovacím stolku z nerezavějící  

oceli do herny a podávány dětem. 

Po ukončení oběda jsou talíře a příbory odvezeny do kuchyně MŠ, kde jsou i umývány. 

 Zbytky jídla se shrnou do uzavíratelné nádoby, která je uskladněna v suterénu budovy do 

odvezení dodavatelskou firmou. 

Nádobí je umýváno v myčce. Termoporty pak ručně. 

 
Při zhoršené epidemiologické situaci, dbají provozní zaměstnanci na pokyny vedení mateřské školy a 

dodržování hygienických zásad, spojených s šířením epidemiologicky závažné choroby a ředitelka 

školy stanovuje zvláštní požadavky na hygienická opatření při výdeji jídla se zohledněním, 

příslušného nařízení. 

 

Pro úklid se používají úklidové prostředky s virucidním účinkem. 

 

 

PITNÝ REŽIM 

 

Pitný režim je zajištěný během celého dne. 

Ke svačinám a obědu je připravováno mléko (dovezené dodavatelem v krabicích) a čaj 

samostatně ve výdejně jídla. Z nádob si děti samostatně nalévají pití do vlastních hrnků 

(požadavek: porcelán, kamenina). K dispozici je během dne také voda. 

Po ukončení oběda či svačiny budou hrnky umyty a nachystány pro průběžné pití během dne 

dle individuální potřeby dětí. 

Do vymytých termosů doplňujeme nápoje během dne. 

                                                            
V případě zvýšené nemocnosti či zhoršení epidemiologické situace, pak mají děti k dispozici v 

hrníčcích či kelímcích se svou značkou pití, které pravidelně doplňuje učitelka či provozní 

zaměstnanec. Pokud dochází k zaměňování kelímků či hrnečků dětmi, doporučuje se volit variantu 

tzv, řízeného pitného režimu. Tzv., že pití rozdá učitelka či provozní zaměstnanec dětem, dbá 

dohledu, aby nedošlo k zaměňování mezi dětmi a po napití se hrnky či kelímky opět sesbírají. Tuto 

variantu je nutné zařazovat několikrát v průběhu dne, aby byl pitný režim dostatečný. 
 

 

II.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí a jejich ochrana před sociálně  

     patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 
 

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí    

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme 

od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický 

pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě 

lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy, při specifických 

činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném 

 na bezpečnost určí vedoucí pracovník mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího 

pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá 

 k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává 

činnost mateřské školy. 
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Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka školy  

počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním 

postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

 

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

 

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání 

dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat 

zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte k pobytu v MŠ formou předložení 

potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od 

zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být 

v kolektivu ostatních dětí.     

Děti, u nichž se během provozu objeví příznaky onemocnění, zejména infekčních, neprodleně 

izolují, telefonicky kontaktují rodiče a dítě jim co nejdříve předají. 

 V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují děti 

z více škol. 

 

 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na 

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, 
podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě 

 a BOZP: 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se 

pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména 

 kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde 

není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji 

vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva 

vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních 

komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít 

chodci pouze za sebou                                                                    

 první a poslední dítě v zástupu – blíže vozovce – bude označeno 

výstražnou vestou 

 pedagogický dozor je vybaven ruční STOP značkou pro bezpečné 

přecházení přes komunikaci 

 

a) pobyt dětí v přírodě 

 využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, 

aby děti neopustily vymezené prostranství 

 pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní 

všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré 

velké kameny apod.) 

 

b) sportovní činnosti a pohybové aktivity 

 před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve 

vnitřních nebo na venkovních prostorách areálu mateřské školy, 

kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto 

aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by 

mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí 

kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 
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 pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly 

přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto 

aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

 

c) pracovní a výtvarné činnosti 

 při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je 

nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., 

vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně 

pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť 

upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)  

 

 V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu 

a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, č.j. 37014/2005-25.  

 

 

2.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

 

 

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení 

na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího 

programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit  

a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, 

kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), 

vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva 

zdravého životního stylu. 

                                                                           

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádějí pedagogičtí 

pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné 

deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, 

případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

 

 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a 

zákonnými zástupci dětí. 

 

 

3.  Mimoškolní akce dětí 

 

1. Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí 

akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb., 

vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti). U 

vícedenních akcí vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, 

prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob 

zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 

 

 2.  Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny 

      v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.   
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4.  Mikroklimatické podmínky 

 

 Sledováním a dodržováním mikroklimatických podmínek posilujeme imunitní systém dětí, 

zejména správně větranými prostory a vhodnou teplotou v místnosti, pobytem venku, vyjma 

extrémních teplot a silného deště, a za vhodného počasí vzdušnými lázněmi. 

 

Herna je vybavena teploměrem a vlhkoměrem pro pravidelné sledování a zajištění 

mikroklimatických podmínek.  

Teplota vzduchu se celoročně pohybuje průměrně kolem 22 °C a relativní vlhkost vzduchu se 

celoročně udržuje v rozmezí 30–60 %. 

Větráním zajišťujeme rychlost proudění vzduchu 0,1 – 0,2 m/s. 

 

 Kontrolu vytápění a jeho regulaci zajišťuje školník, zodpovědnost za dodržování norem má 

ředitel školy, v níž pronajímáme prostory pro náš provoz. Jejich zajištění vyplývá ze smlouvy  

o pronájmu.  

 

 

 

Větrání 

Všechny prostory využívané pro pobyt dětí jsou přímo větratelné. Intenzita větrání odpovídá 

požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou 

zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.  

V průběhu celého dne je prováděno větrání vnitřních prostor mateřské školy. Pravidelné větrání 

zajišťuje všichni zaměstnanci mateřské školy. 

Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní 

podmínky a stav ovzduší.                                                               

                                                                        

 

5.  Hluk 

 

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou 

ve škole prováděny opravy a podobné práce, je s dodavateli smluvně ujednáno, že hlučné práce 

budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Mateřská škola je umístěna v parčíku historické 

budovy masívními zděnými stěnami a novými dřevěnými okny na Šujanově náměstí. Nejbližší 

komunikace je vzdálená 300 m od budovy MŠ. Před hlukem ji chrání okolní zástavba, takže 

hladina hluku pronikajícího zvenčí do budovy nepřekračuje hygienické limity. 

  

 

6. Osvětlení 

 

Prostory mateřské školy mají zajištěno vyhovující denní i umělé osvětlení. Úroveň denního i 

umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a 

požadavky. 

Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena závěsy.  
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7. Vybavení školy 

Vybavení školy je zajištěno dle zákonných parametrů.  

Lékárnička je umístěna v herně. U lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam 

obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřená učitelka ZŠ se zdravotním kurzem vždy k zahájení 

školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 

Květiny ve třídě nejsou jedovaté.  

 

Hračky a další didaktické pomůcky  
Všechny hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití /3 – 7 let/. 

Hračky pro 3 leté děti jsou v každé třídě uloženy na vyhrazeném místě. Hračky jsou udržovány v 

čistotě, jsou uklízečkou pravidelně omývány /kočárky, panenky, kontejnery/. Celkovou 

desinfekci hraček, stavebnic, nádobíčka a kontejnerů provádí učitelky dle potřeby, nejméně 1x za 

pololetí.  

V případě zhoršené, epidemiologické situace realizuje mateřská škola celkovou dezinfekci 

častěji. 

(1x týdne omyté desinfekčním přípravkem), provedeno uklízečkou, případně za pomoci učitelky. 

Pokud dochází, na základě doporučení Krajské hygienické stanice ke karanténím opatřením. 

Dezinfekce je provedena, pokud ji orgán státního, zdravotního dozoru požaduje. 

 

8. Psychohygienická opatření  
 

Ochrana dítěte před přetěžováním a stresovými situacemi 

 

Učitelka, která děti přebírá od zákonných zástupců, se seznámí s jejich psychickým a     

zdravotním stavem a informuje ostatní zaměstnance MŠ, aby veškeré jednání s dětmi bylo 

přiměřené konkrétní situaci a jejich momentálnímu stavu. 

 

Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelky vhodné, věku a osobnosti každého dítěte 

přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci. 

 

Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi dítěte a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. 

Učitelky dodržují délku činností dle individuálních potřeb dětí, vymezený čas člení na zátěžové a 

klidové části. 

                                                                

 

Výchova ke zdraví 

 

 Děti jsou soustavně vedeny ke správnému a vhodnému oblékání. 

 

 Učitelky dbají na průběžné větrání prostor MŠ a zároveň kontrolují přiměřené oblečení 

 děti jsou přiměřeně oblékány k pobytu venku a jejich oblečení je regulováno průběžně  

 se změnami počasí a charakteru venkovních aktivit.  

 

Dětem jsou soustavně zdůrazňována pravidla denní hygieny a jejich důležitost, učitelky 

vytvářejí u dětí návyky správných postupů při hygienických úkonech a stolování, předávají 

dětem základy hygieny práce, zájmových činností, zejména sportu apod. 
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III.  Způsob nakládání s prádlem 

 

1.  Výměna a praní prádla 

(časové údaje platí pro běžný stav, v případě nutnosti se řeší situace ihned) 

 

 výměna lůžkovin: nejméně jedenkrát za 3 týdny, způsob praní: rodiče 

 výměna ručníků: jedenkrát za týden personál 

 výměna osušky: ihned po každém použití 

 výměna pyžama: dle individuální potřeby, nejméně 1x za týden, způsob praní: rodiče 

 polštářky a deky (polyesterové vlákno + bavlna): jedenkrát ročně během prázdnin, 

způsob praní: rodiče 

                                                                                     -.  

2. Manipulace s prádlem 

 každý den, po odpočinku dětí, jsou lůžkoviny (jak použité, tak nepoužité z důvodu 

absence dětí) větrány v prostorách herny 

 

 použité lůžkoviny jsou uloženy a uzavřeny do obalů na jedno použití a následujícího dne 

předány rodičům k vyprání 

 náhradní čisté lůžkoviny jsou uloženy v obalech na jedno použití ve skladu lehátek 

 náhradní čisté ručníky a osušky jsou uloženy v obalech na jedno použití ve skříňce 

v umývárně 

 špinavé pyžama jsou rodičům předávána v obalech na jedno použití. 

 

Při zhoršené epidemiologické situaci, dochází k častější výměně ložního prádla a ručníků. 

Prádlo je práno při teplotě nad 60 stupňů. V této situaci zohledňujeme doporučení Krajské 

hygienické stanice.  

 Znečištěné prádlo se uzavírá před praním  do plastových pytlů, do kterých je při výměně 

provozní zaměstnanci ihned umísťují 

 Při manipulaci tedy nedochází ke kontaktu prádla s koberci ve třídě. Tyto pytle se 

uzavřené předávají rodičům k vyprání.   

 Vyprané a vyžehlené prádlo je uloženo v policích ve samostatných boxech k tomu 

určených. Praní, žehlení a správné uskladnění prádla zajišťují rodiče a pověřený, 

provozní zaměstnanec. 

 

 

IV. Údržba prostor mateřské školy 

Čištění a úklid pronajímaných prostor pro provoz naší školy a jsou zajišťovány dle platných hygienických norem.  

V níže uvedených rozpisech je uvedena norma, dle potřeby bude úklid prováděn ihned a častěji. 

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim odpovídají požadavkům, vyplývajícím z vyhlášky 

č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. A požadavkům, 



12 

 

vyplývajícím ze zákona č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dále aktuálním doporučením 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.  

Na základě vývoje epidemiologické situace, může docházet ke změnám. 

 

třikrát denně: šatna MŠ (po předávání dětí, po vycházce, po ukončení provozu) 

 

denně:  

 vyvětrání všech lůžkovin (i lůžkovin dětí nepřítomných v době poledního odpočinku) 

 všechny podlahy a povrchy setřít na vlhko 

 koberec – čištění vysavačem 

 vynášení odpadků 

 umyvadla a záchody (za použití čisticích prostředků s dezinfekčním či virucidním účinkem 

umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech) 

 sprcha: po každém použití umytí za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem 

 v případě potřeby při blátivém počasí setření chodby po vycházce od vchodových dveří   

k šatně MŠ 

 

jednou týdně: 

 umytí dveří 

 umytí omyvatelných částí stěn 

 dezinfekce umývárny a toalet 

 sklad postýlek 

 vytření země a regálů na vlhko 

 

dvakrát týdně:  

 úklid skladu pro venkovní hračky  

 kontrola a umytí venkovních hraček a sportovního vybavení 

 

 

jedenkrát měsíčně: 

 vymytí boxů na lůžkoviny 

 umytí dřevěných částí postýlek a vysátí matrací 

 ošetření dřevěného nábytku speciálním přípravkem (určeny pro dřevo) 

 

dvakrát ročně: 

 umytí oken včetně rámuů 

 vyprání záclon a závěsů 

 umytí svítidel 

 umytí těles ústředního topení (podzim – vždy před topnou sezónou a na jaře)  

 celkový úklid všech prostor                                                      

 

jedenkrát ročně:  

 čištění koberce čistícími přípravky 
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 umytí omyvatelných hraček 

 praní / čištění / hraček z textilií 

 

 

jednou za 3 roky: 

 malování 

 

 Úklid výdejny jídla se řídí vlastním provozním řádem. 

 

 

V.  Organizace vzdělávání dětí mladších tří let  
 

Dětem mladším tří let je třeba umožnit zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohlednit v souladu s právními 

předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.  

 

 

Věcné (materiální) podmínky 

 

 Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti. 

 

 Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti také znepřístupněny bezpečnost 

ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a 

ukládání hraček a pomůcek. 

 

 Při pobytu na školní zahradě je využíváno pouze odpovídající zahradní vybavení školy 

vzhledem k věku dětí.  

 

 Se vzrůstem dětí souvisí i požadavek na vhodný sedací nábytek pro děti, který zohledňuje 

menší tělesnou výšku dvouletých dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a 

stabilní.  

 

 Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid 

pro odpočinek v průběhu celého dne. 

 

 

Hygienické podmínky 

 

Pro děti mladších tří let je vybavení doplněno: 

 

 dětskými nočníky (a zajištěno jejich adekvátní uskladnění, mytí a dezinfekce) 

 

 přebalovacím pultem, který je umístěn v blízkosti umyvadla pro zaměstnance a zároveň 

zajišťuje intimitu dětem při přebalování. V dosahu přebalovacího pultu je prostor na 

uložení náhradních plen a vlhčených ubrousků. 
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 Použité jednorázové pleny jsou ukládány do igelitového pytle v uzavíratelné nádobě. 

 V souladu s nařízením pro nakládání s odpadem katalogového čísla 18 01 04 (sanitární 

odpad, který není nositelem infekcí) má igelitový pytel minimální tloušťkou stěny 0,1 

mm, a je denně odnášen do kontejneru pro směsný odpad. Silně znečištěné pleny jsou 

před uložením do   vyhrazené nádoby ještě uzavírány do igelitového sáčku. 

 

Se zákonnými zástupci dětí od 2 do 3 let věku, které používají pleny, bude vždy dohodnut i 

systém přinášení hygienických potřeb pro děti do mateřské školy (pleny, vlhčené ubrousky apod. 

včetně náhradního oblečení) tak, aby byly vždy k dispozici v dostatečném množství.  

 

Životospráva, stravování 

 

V oblasti životosprávy bude vždy dle potřeby upraven denní režim, zejména v souvislosti s 

individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí.  

Děti se v mateřské škole stravují vždy (formou přesnídávky, oběda a svačiny);  

děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3–6 let.  

 

 

Organizace vzdělávání  

 

Dětem mladším tří let je třeba umožnit zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohlednit v souladu s právními 

předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.  

 

 

VI. Jiné 
 

Spojení tříd je umožněno pouze při sledování divadelní, hudební či jiné produkce, při 

plnění očekávaných výstupů s využitím hudebního nástroje, současně nesmí být na úkor 

výchovně vzdělávací práce a bezpečnosti dětí.  

 

Pouze ve výjimečných případech pro zajištění řádného provozu mateřské školy za nepřítomnosti 

některé z učitelek /nemoc/ jsou děti po dobu nezbytně nutnou spojeny v jedné třídě.Spojení dětí 

do jedné třídy, současně nesmí být na úkor výchovně vzdělávací práce, bezpečnosti a 

hygienických opatření či nařízení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví či příslušné 

Krajské hygienické stanice.  

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se 

kterými se dítě nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko 

šíření onemocnění Covid-19.  

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci 

dítěte , které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Zákonný zástupce má 

povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.  

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti 

Jana Evangelisty Purkyně, je za normální, tělesnou teplotu povážována teplota do 37 stupňů.  

 

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte  
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Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021:  

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepříjmout, za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce  

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec) 

je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepříjmout, dítě musí 

být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni 

dítě neprodleně vyzvednout.  

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole.  

 Dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno a jsou  

informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS 

o pro izolaci dítěte musí být vyčleněna  místnost 

o osoba pečující o nemocné dítě musí používat ochranu dýchacích cest a ochranné 

rukavice 

o v případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní děti 

ze skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav 

indisponovaného dítěte 

o izolační místnost musí být následně pečlivě vydezinfikována, při provádění 

dezinfekce izolační místnosti, musí pracovník používat  OOPP 

 

  Neprodleně jsou kontaktování zákonni zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně 

vyzvednout 

 Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 

nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a 

dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.  

 Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, 

který rozhodne o dalším postupu. 

 

 

Učitelka mateřské školy provádí ráno, před dopolední přesnídávkou tzv. ranní filtr 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně školy a jeden výtisk v šatně personálu 

MŠ na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. 

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců 

mateřské školy. 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2020 
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Příloha – související předpisy  
 

 
Provozní řád se řídí zejména těmito předpisy (v platném znění):  

 
 školský zákon č. 561/2004 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. 

 vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dětí (škola 

v přírodě...) 

 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  

      a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 vyhláška č. 137/2004Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných  

 vyhláška č. 137/1998Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu  

 vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

     Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů  

     ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže  

     a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, č.j. 37014/2005-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zora Spurná  

ředitelka ZŠ a MŠ Jana Husa 

 

 

 


