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Základní škola a mateřská škola Volenice, okres Strakonice 

Provozní řád mateřské školy
Číslo jednací: ZSVol 155 / 2018 

Spisový  /  skartační znak: 1.1.3  /  A5

Vypracoval: Mgr. Luděk Cimrhanzl, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Luděk Cimrhanzl, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti dne: 26.11.2018

Směrnice nabývá účinnosti dne: 26.11.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou vydání nové směrnice.

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
           
Název organizace : ZŠ a MŠ Volenice
                                        Volenice 112
                                        387 16 Volenice
         IČO :                     75000539
         Ředitel školy :        Mgr. Luděk Cimrhanzl
         Zřizovatel :             Obecní úřad Volenice
         Pracoviště :             Mateřská škola Volenice
                                         Volenice 41
                                         387 16 Volenice
         Telefon :                  383 394 181, 383 394 118
         E- mail :                  ludek.cimrhanzl@zs-a-ms-volenice.eu

2. ÚVOD, VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
-  Zpracováno podle zákona č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví  a  o  změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické
zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného
režimu v provozním řádu. 
Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit  úpravu provozního řádu, pokud podmínky  v  něm
nevedou k ochraně zdraví, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. POPIS ZAŘÍZENÍ

Typ školy :              Mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita :                maximálně 56 dětí
                                2 třídy
                                28 dětí na třídách
Personál :                 4 pedagogové
                                 1 provozní zaměstnanec
Provozní doba :        6.15 – 16.00 hod.
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4. 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 
Režim dne je stanoven orientačně a učitelky jsou povinny jej pružně přizpůsobovat
aktuálním potřebám dětí.
Nástup dětí do MŠ: 6.15 – 8.00 hod. Po předchozí dohodě s pedagogickým pracovníkem lze přivést
dítě v jiné době. Rodiče jsou povinni přivést dítě do šatny MŠ a předat jej učitelce, která slouží
ranní směnu. Při vstupu nového dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační
režim.

6.15 – 7.00    scházení dětí v první třídě – BERUŠKY
7.00 – 9.15   rozcházení do druhé třídy – MOTÝLCI, dopolední hry a činnosti, pohybové hry

a cvičení, svačina, řízená činnost
9.15 – 11.15  pobyt venku, spontánní a řízené činnosti, sezónní činnosti, pohybové hry,
                      pobyt na zahradě MŠ
11.15 – 12.00 osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
12.00 – 14.00 podle potřeby odpočinek, klidnější individuální činnosti a hry
14.00 – 16.00 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, individuální činnosti, odchod
                    dětí domů, v případě pěkného počasí pobyt dětí na školní zahradě

SPONTÁNNÍ HRA : zařazována průběžně ve všech částech dne, prolíná se s činnostmi řízenými
učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí

DIDAKTICKY CÍLENÉ ČINNOSTI  : probíhají  v  průběhu  celého  dne  formou  individuální,
skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmu dětí

POHYBOVÉ AKTIVITY : denně zdravotně zaměřené cvičení, pohybové hry, průběžné pohybové
chvilky a hudebně pohybové činnosti. Dostatek spontánního pohybu při pobytu venku, jedenkrát
týdně didakticky cílené pohybové činnosti.

POBYT VENKU  :  probíhá  zpravidla  dvě  hodiny dopoledne,  v  letních  měsících  dopoledne  a
odpoledne děti pravidelně využívají k hrám zahradu. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –
10°C, při silném větru, dešti a inverzích. Co nejvíce využíváme prostor zahrady a vycházky do
okolí.
          
ODPOČINEK :  doba a  forma odpočinku vychází  z individuálních potřeb dětí.  Minimálně půl
hodiny odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti vstávají průběžně po
probuzení. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby.

STRAVOVÁNÍ : stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní jídelnou. Pokud je
dítě v době podávání stravy , vždy se stravuje. Svačiny se podávají od 8.15 a od 14.00 hod. Obědy
se vydávají od 11.15 hod. Stravu dováží vedoucí školní jídelny do kuchyňky MŠ, kde servíruje a
podává jídlo, které si děti odnáší ke stolečkům. Menším dětem pomáhají učitelky. Do druhé třídy
posílá paní kuchařka obědy výtahem. Dle možností a schopností používají děti příbor. Děti do jídla
nenutíme, ale snažíme se o to, aby jídlo alespoň ochutnaly.
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PITNÝ REŽIM : Ve třídách jsou dětem k dispozici po celý den tekutiny v nerezové nádobě. Jsou
umístěny v prostoru třídy na přístupném místě. Každé dítě má svůj hrníček. Děti mají možnost, se
napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. V
letních měsících je dětem zajištěno podávání  tekutin během celého pobytu venku (na zahradě).
Nápoje jsou dle potřeby doplňovány. Pokud má dítě požadavek, zajistí mu zaměstnanec neslazený
nápoj. 

OTUŽOVÁNÍ : 
- pravidelné větrání všech prostor MŠ
- sledování vytápění budovy, regulace optimální teploty
- dostatečný pobyt venku
- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo ni

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI S DĚTMI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Vedoucí učitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím stálého dozoru dohled nad dětmi ve
všech třídách při všech aktivitách organizovaných MŠ.

2. Každá, i zastupující učitelka je osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby
jejich převzetí od rodičů do doby jejich předání rodičům.

3. Učitelky jsou povinny plnit  a respektovat  pokyny vedoucí učitelky,  která  řídí  odloučené
pracoviště MŠ.

4. Při hře dětí ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje hru, předchází konfliktům,
nesmí odejít od dětí a nechat je tak bez dozoru.

5. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.
6. Při převlékání v šatnách vykonává učitelka také stálý dozor.
7. Při pobytu venku na zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru pobývat na místech, kde

hrozí nebezpečí úrazu.
8. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnost,

dbá  na  bezpečné  přecházení  vozovky  a  průběžně  děti  seznamuje  s  pravidly  silničního
provozu.

PLÁN OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ :

Životospráva:
- spolupracovat se školní jídelnou a nabízet dětem pestrý a vyvážený jídelníček
- respektovat zvláštnosti stravování
- zabezpečovat dostatek ovoce a zeleniny
- dodržovat pitný režim
- dodržovat intervaly mezi jídly
- nenutit děti do jídla
- respektovat zvláštnosti stravování

Tělesné zdraví :
- nepřijímat do MŠ nemocné děti
- pravidelně větrat
- provádět co nejvíce činností na čerstvém vzduchu
- otužovat sluncem, vodou, vzduchem
- pořádat vycházky do přírody
- sledovat počasí a pobyt venku jemu přizpůsobovat
- dohlížet na správné oblečení dětí
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5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU (způsob a intenzita větrání, 
vytápění, osvětlení)

Větrání:
Všechny  prostory  využívané  pro  pobyt  dětí  v budově  školy  jsou  přímo  větratelné.  Větrání  se
přizpůsobuje aktuálnímu stavu ovzduší.

Pravidelné větrání:

- ráno před příchodem dětí na třídu intenzívní vyvětrání 

- v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání 

- před a případně během odpoledního odpočinku dětí 

Teplota vzduchu: 
Prostory  určeny  ke  hře  jsou  vytápěny  na  20°C  až  22°C.  Kontrolu  teploty  vzduchu  zajišťuje
provozní pracovnice, každá třída je vybavena nástěnným teploměrem. 
Při  poklesu  teploty  vzduchu  v  učebnách  určených  k  pobytu  dětí  a  žáků  ve  třech  po  sobě
následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v
těchto  učebnách  v  jednom  dni  pod  16°C  musí  být  provoz  zařízení  zastaven;  při  extrémních
venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je max. teplota v
místnosti  vyšší  než  31°C,  musí  být  přerušeno  vyučování  a  zajištěno  pro  děti  a  žáky náhradní
opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. Šatny: optimální teplota
22 ±2°C, min. 20°C, max. 28°C. Záchody: min. teplota 18°C.

Osvětlení:
Všechny prostory  mají  zajištěno  vyhovující  denní  osvětlení.  Pro  ochranu  před  oslněním a  pro
zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími okenními žaluziemi. Umělé osvětlení
v učebnách zajišťuje  celkové osvětlení  učebny.  V průběhu roku 2017/2018 došlo  ke  kompletní
výměně stávajících zářivek za LED osvětlení v provozech ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ. Stávající osvětlení
splňuje estetický, zdravotní i ekonomický aspekt. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro
denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.  Povrchy
pracovních ploch nejsou lesklé.

Zásobování pitnou vodou:
Vodu odebíráme z obecní vodovodní sítě 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla:
Výměna prádla : ručníky      1x týdně
                                 lůžkoviny   1x měsíčně
                                 pyžama      1x týdně
Skladování :           sklad lůžkovin
Způsob praní :        rodiče

6. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Za  řádné  provádění  úklidu  a  dezinfekce  v  prostorách  mateřské  školy  zodpovídá  provozní
pracovnice. Zároveň zodpovídá za správné použití čistících a dezinfekčních prostředků. Za nákup a
uskladnění zodpovídá školnice – uklízečka. 
Způsob a četnost úklidu a čištění 
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Denně: 
- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, 
krytu topných těles a klik 
- vynášení odpadků (pevné odpadky jsou tříděny – v každé třídě je plastový uzavíratelný box na
papír  a  plasty,  nebo  do  uzavíratelného  boxu  ve  výdejně.  Opady  jsou  zneškodňovány  denně
vynesením do příslušných popelnic) 
- vyčištění koberců vysavačem 
- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových 
mís, sedátek na záchodech, pisoárů 
Týdně: 
- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů 
- umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů 
2x ročně a dle aktuální potřeby: 
- umytí oken včetně rámů 
- umytí svítidel 
- celkový úklid všech prostor školy s použitím dezinfekčních přípravků k tomu vhodných 
Malování: 
- třídy mateřské školy - 1x za tři roky, v případě potřeby ihned
- prostor výdejny – 1x za dva roky

7. PÉČE O  ŠKOLNÍ ZAHRADU
  
S údržbou zahrady nám pomáhají zaměstnanci obecního úřadu. Mateřská škola má svou oplocenou
zahradu. Učitelky při pobytu venku kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty.
Zahradní prvky kontroluje vedoucí učitelka 1x za tři měsíce. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti
znečištění  zvířaty,  spadu  listí  nebo  jiných  nečistot.  Travnaté  plochy  jsou  sekány průběžně  dle
potřeby.
Údržba zahrady v zimních měsících:
Zahrada je v zimě využívána dle počasí, zejména k zimním sportům a hrám. Za odklízení sněhu z
chodníků  a  za  jejich  posyp  proti  uklouznutí  zodpovídají  provozní  pracovnice.  Chodníky  čistí
ručním shrnovadlem nebo metlou a posypávají posypovým materiálem. Sníh odklízejí ráno před
otevřením MŠ a v případě hustého sněžení průběžně během dne tak, aby se předcházelo možnému
namrzání sněhu a vytváření nerovného povrchu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně školy a na místě trvale přístupném všem
zaměstnancům.
b) Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy.
c) Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců 
školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.
d) Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Ve Volenicích dne 26.11.2018

__________________________________
    Mgr. Luděk Cimrhanzl v. r., ředitel školy

ZŠ a MŠ Volenice, okres Strakonice 387 16, Volenice 112, tel.: 383394181,  
e-mail: ludek.cimrhanzl@zs-a-ms-volenice.eu
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