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PROVOZNÍ ŘÁD 

Č.j.:     MŠKO - 47/VAR-2022         Skartační znak:      A     

Vypracovala: Klára Vargová Žilinská ředitelka školy 

Schválila: Klára Vargová Žilinská ředitelka školy 

Na poradě projednáno dne 31. 08. 2022 

Nabývá účinnosti dne: 01. 09.2022 

Změny:  

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, 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 a zvláštními 

právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle 

vyhl. č. 108/01 Sb 

• 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 

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  

 

I. Údaje o zařízení 

  

Adresa :                     Konětopy 42, 277 14 

Telefon :                    315 558 920 

Zaměstnavatel :          Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace 

IČO :                           71294309 

Zřizovatel :                 Obec Konětopy 

  

Ředitel školy:             Klára Vargová Žilinská 

Právní forma :             Příspěvková organizace 



Webová adresa:          www.mskonetopy.cz 

E-mail:                       ms.konetopy@gmail.com 

  

  

II. Popis zařízení 

Mateřská škola je jednotřídní, s celodenní péčí 

Kapacita školy: 21 dětí ( navýšení kapacity -LEX Ukrajina) 

Věkové složení: 2,5 – 7 let (odklad školní docházky) 

Provozní doba: 7.00 –  16.30 hodin 

• S účinností od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, že za každé ve třídě 

zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 

2 děti. Tímto postupem lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. Nastavení podmínek a počtu 

pro vzdělávání dětí mladších tří let je nadále v kompetenci ředitelů.  

 

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. 

Při posuzování prostorových podmínek je nutné zohlednit hygienické požadavky stanovené 

vyhláškou č.410/2005 Sb. a podmínky (požadavky) požární bezpečnosti, zejména zákon č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na děti mladší tří let je 

pohlíženo jako na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a to vzhledem ke 

stavebním podmínkám školy nebo v souvislosti s evakuací osob. Prostory mateřské školy jsou 

z tohoto hlediska vyhovující. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 

2 do 3 let je třeba v mateřské škole přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, 

hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, 

životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání. 

V oblasti materiálních podmínek je třeba zvážit vhodnost některých stávajících hraček 

(věková hranice vhodnosti použití hračky je uvedena na obalu výrobku), didaktických 

pomůcek a vybavení vhodným nábytkem pro děti ve věku od 2 do 3 let, např. uzavíratelné 

skříňky, vyšší police – s ohledem na bezpečnost a zdraví těchto dětí. Se vzrůstem dětí souvisí 

i požadavek na vhodný sedací nábytek pro děti zohledňující menší tělesnou výšku dvouletých 

dětí, který podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Vzhledem 

k tomuto je nutné rozšířit sortiment vybavení postupným doplňováním hraček, pomůcek, 

náčiní a materiálu a doplňků tak, aby odpovídalo počtu a věku dětí. 

Zařízení není využíváno na jiné aktivity. 

  

 

III.  Režimové požadavky 

Režim dne respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Je 

volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Zákonní zástupci jsou povinni 

dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je 

http://www.mskonetopy.cz/


uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Scházení dětí je od 7.00 hod do 8.00 

hod., po dohodě s učitelkou, je toto možno individuálně změnit (návštěva lékaře). 

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 mobilního tel.,  e-mailem nebo na webových stránkách MŠ. 

 

Spontánní hry 

- od příchodu dětí, v době pobytu venku a po odpoledním odpočinku, se 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 učitelky s 

dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí 

Pohybové aktivity 

- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační) a pohybové hry 

- průběžně jsou zařazovány pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 

- denně je zajištěn dostatečný pohyb při spontánních hrách a pobytu venku 

Pobyt venku 

- minimálně 2 hodiny denně dopoledne, event. odpoledne po odpočinku do odchodu dětí z 

MŠ 

- v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven 

- pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích 

- v době letních dnů, kdy teploty přesahují +30°C je pobyt venku organizován v ranních 

hodinách 

- pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovou 

  aktivitou 

- chodíme na vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí školy, na hřiště, případně při nižším 

počtu dětí využíváme zázemí školní předzahrádky s pískovištěm. 

 Odpočinek 

- odpočinek je zařazován denně po polední hygieně, odpočívají všechny děti, přibližně 30 minut 

při poslechu čtené, vyprávěné pohádky nebo při poslechu relaxační hudby, vstávání je průběžné 

dle individuálních   potřeb dětí, nejpozději ve 14 hod. Dětem, které mají nižší potřebu spánku 



je nabídnuta klidná aktivita. 

- k odpočinku je využívána herna, kde se denně připravují lůžka (odpovídající hygienickým 

   normám) 

- děti odpočívají  pokud je to možné, při pootevřeném okně 

- děti mají lůžkoviny uloženy v samostatné přihrádce v herně, každá přihrádka je označena 

  značkou 

 Děti odpočívají na připravených lehátkách. Tyto denně připravuje provozní zaměstnanec, 

případně učitelka. Vždy se dbá na proklepání a řádné vyvětrání lůžkovin a pyžam při přípravě 

před odpočinkem dětí i při úklidu po odpočinku. 

 

 Stravování 

- všechny přítomné děti se stravují v mateřské škole 

- časový odstup mezi dvěma jídly nepřesahuje 3 hodiny  

- MŠ má výdejnu, kde paní kuchařka zajišťuje vydávání stravy (zajišťuje a kontroluje 

  správnou teplotu jídel) 

- celodenní stravování probíhá ve třídě u stolečků 

- přípravu na stolování zajišťuje provozní zaměstnanec případně přítomná učitelka, při 

přípravě na stolování se vždy dbá na hygienu, prostírá se na předem dezinfikované povrchy 

stolů, z hygienických důvodů se nedoporučuje samoobsluha dětí (zaměstnanci školy dětem 

samy připraví skleničky, misky, talíře atd.) Děti se podílejí na přípravě ubrousků případně 

příborů, samy si odnášejí na určené místo (servírovací vozík) použité nádobí, příbor, 

skleničky, hrnky, ml. dětem učitelky pomáhají 

-  provozní (kuchařka) nebo učitelka, nalévá polévku, pro druhé jídlo si  chodí starší děti 

samostatně ke dveřím výdejny, mladší obsloužíme a případně pomůžeme dokrmit 

Provozní zaměstnanec, zpravidla kuchařka po stolování utře stoly, provede případně dezinfekci 

stolů. Veškeré nádobí a sklenice se myjí v myčce na mytí nádobí – obsluhuje je kuchařka. 

Pro úklid se používají úklidové prostředky s virucidním účinkem. 

 

Pitný režim 

- po celý den mají děti k dispozici nápoj v uzavíratelné konvici, džbánu, nebo termosce, k pití 

využívají děti  vlastní hrnky označené, podepsané 

- nápoje (čaj, voda, mléko, sirup, džus) jsou dle potřeby doplňovány kuchařkou a učitelkou 

Pokud by docházelo k zaměňování hrnečků dětmi, doporučuje se volit variantu tzv. řízeného 

pitného režimu. Tzn., že pití rozdá učitelka či provozní zaměstnanec dětem, dbá dohledu, aby 

nedošlo k zaměňování mezi dětmi a po napití se hrnky opět sesbírají. Tuto variantu je nutné 

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



 

Otužování 

- při příchodu děti kontrolujeme, zda jsou přiměřeně oblečené (v MŠ i mimo ni) 

- kontrolujeme teplotu v místnostech 

- pravidelně větráme 

- dostatečný pobyt venku 

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

zajišťují všichni zaměstnanci mateřské školy. 

Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní 

podmínky a stav ovzduší. 

 

Specifika pro děti 2 až 3 leté 
 

• dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim 

• mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování 

• ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah 

stravování dítěte. 

 

IV. Zajištění vhodného mikroklimatu 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu odpovídá 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. 

Teplota vzduchu 

- v herně se teplota pohybuje nejméně 20oC až 22oC, pokud v prostorách určených k trvalým 

   činnostem poklesne  teplota pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v 

   jednom dni pod 16 ºC, musí být provoz  zařízení zastaven 

- kontrola teploty vzduchu je prováděna nástěnným teploměrem umístěným na vnitřní zdi ve 

   Výšce cca 1,5 m nad podlahou 

Větrání 

- je zajištěno okny, je prováděno s ohledem na klimatické podmínky, tj. v příznivých 

podmínkách 

  nepřetržitě 

- v nepříznivých podmínkách se větrání provádí opakovaně, je krátkodobé a intenzivní 

 

 



Osvětlení 

- denní boční (okna) a střešní okna, zároveň umělé shora (zářivky) 

- ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je zajištěna částečně žaluziemi 

  a částečně na střešních oknech zatemňujícími roletami 

- v interiéru nejsou použity lesklé povrchy 

  

V. Zásobování pitnou vodou 

 Zdrojem pitné vody je veřejný obecní vodovod. 

  

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

 Výměna prádla 

- zajišťuje provozní zaměstnanec (školnice) v určených termínech 

- lůžkoviny 1x za 20 dní (zajišťuje škola) 

- ručníky 1x týdně nebo v případě potřeby ihned 

- pyžama 1x za týden (dle potřeby) výměnu zajišťují zákonní zástupci 

  

Praní prádla 

- ložní prádlo, ručníky a utěrky si pere mateřská škola sama ve vlastní kombinované pračce se 

sušičkou 

Manipulace s prádlem 

- manipulaci s prádlem zajišťuje provozní zaměstnanec – školnice 

- na praní prádla se používají vhodné čistící prostředky určené k praní, využíváme přípravky 

určené a nezávadné pro děti (prací prášek, gely, kapsle, aviváž, sanytol na dezinfekci prádla) 

- použité ložní prádlo a ručníky se odnáší do technické místnosti, kde je uloženo do 

  určených košů na prádlo a následně se  ihned vypere a  zároveň usuší v sušičce 

- vyprané a usušené prádlo se ihned skládá mimo technickou místnost na žehlícím prkně 

a    ukládá do skříně určené pro skladování čistého prádla (případně se prádlo žehlí). 

- školnice dbá na to, aby nedošlo ke střetu vykonávaných činností  tzn., aby při praní prádla 

   nevykonávala v technické místnosti úklid a nepoužila k vylévání vody určenou výlevku. 

- praní a manipulace s čistým prádlem se provádí vždy v jiném čase, než je prováděn úklid 

  

 

 



VII. Hygienicko-protiepidemický režim 

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 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. 

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví 

-dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

- opakovaná edukace 

- preventivní ranní měření teploty u dětí bezdotykovým teploměrem (ranní filtr) 

- v případě potřeby omezení pohybu třetích osob v prostorách školy 

- nošení roušek v prostoru školy se řídí podle platných nařízení MZd 

- Děti si neprodleně po přezutí a převlečení dojdou do umývárny MŠ, kde si umyjí důkladně 

ruce  a poté použijí dezinfekci, která je k dispozici v umývárně 

V případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19 v MŠ: 

- v případě příznaků u dítěte, je bezodkladně informován zákonný zástupce dítěte a je nutné si 

dítěte vyzvednout co nejdříve. MŠ nemá k dispozici samostatnou izolační místnost, dítě je tedy 

umístěno i s dohledem do kanceláře ředitele po dobu nezbytně nutnou (než bude dítě 

vyzvednuto zákonným zástupcem) 

- v případě příznaků u zaměstnanců MŠ, zaměstnanec opustí prostory školy ihned ( v co 

nejkratší možné době) 

 Způsob a četnost úklidu prostor mateřské školy: 

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá provozní 

pracovnice. Zároveň zodpovídá za nákup a jejich správné použití čistících a dezinfekčních 

prostředků, které jsou opatřeny etiketou s návodem k použití. 

  

 Denní úklid 

- setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, 

  rukojetí splachovadel 

- dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí i vícekrát denně (např. 

kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, zásobníky mýdel a dezinfekce) 

- vynášení odpadků, vysávání koberců, umytí umyvadel, záchodových mís a sedátek 



- použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem (dbát na hygienické zásady), přípravky 

je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě 

 

Týdenní úklid 

- 1x týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a desinfikování umývárny a záchodů 

- 2x ročně celkový úklid všech prostor školy nebo dle aktuální potřeby 

- 1x za dva roky malování, v případě potřeby ihned 

- minimálně 2x ročně umytí oken včetně rámů 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

- běžný odpad – odpadní nádoby, odvoz 1 x za 2 týdny 

- tříděný odpad – papír, sklo– kontejnery v obci 

- plast – obaly z plastů ukládání do určené popelnice – svoz 1x za měsíc 

- nebezpečný odpad – kontejner po dohodě s OÚ Konětopy 

- pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci nebo do 

  jednorázových plastových obalů, vynáší se denně i častěji, dle potřeby 

  

Údržba školní předzahrádky 

- pískoviště je zajištěno plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování 

- areál je zabezpečen plotem, uzamykatelnou brankou 

- pedagogický pracovník provede vizuální kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází 

  předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit 

- současně se provede kontrola i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod. 

- stejným způsobem se postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich 

  využívána cizí hřiště 

- po ukončení pobytu venku zajistí učitelka kontrolu pískoviště a jeho zakrytí 

- celý objem písku se před zahájením činnosti na jaře prohrabe, případně prolije vodou , 

   která obsahuje Savo (dle návodu, ředění a zacházení s desinfekčním přípravkem, popřípadě 

je čištěno odbornou firmou, čištění horkou párou) 

- výměna celého objemu písku se provádí alespoň jednou za 3 roky, případně dle potřeby lze 

dříve nebo využít profesionální čištění odbornou firmou 

- dle potřeby je prováděno sekání trávy zaměstnancem obecního úřadu 

- v letních měsících se provádí zavlažování trávníků i písku v pískovišti 

  

 



VIII. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 - program výchovné práce je koncipován tak, aby podporoval a umožnil zdravý psychický i 

   fyzický rozvoj dětí 

- s ohledem na věkové i individuální zvláštnosti jsou dětem předkládány zdravé a bezpečné 

   pohybové aktivity 

- formou hry se děti seznamují se zdravým životním stylem 

- plnohodnotné stravování je hlavní podmínkou pro intenzivní růst a rozvoj dětského 

organismu 

- zdravou výživou máme na mysli kvalitní a vyváženou stravu, která odpovídá biologickým 

  potřebám dítěte, a správný pitný režim 

- v dětském věku se vytvářejí základní stravovací návyky 

- důležité je probouzet jejich kladný vztah k přírodě a k životnímu prostředí, k výtvorům 

lidské práce i k lidem samotným 

- učit děti pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí (především k 

  přírodě), zdůrazňovat smysl a důvod třídění odpadu 

 

Prevence výskytu vší   

Při výskytu vší :   

- oznámení zákonným zástupcům 

- výměna ložního prádla 

- zvýšená hygienická opatření 

- v případě opakovaného hromadného výskytu vší informovat KHS 

 

Upozornění: vši nebo hnidy jsou důvodem nepřijetí dítěte k docházce do MŠ až do doby  

úplného odstranění – jedná se o dětské infekční onemocnění tzv. pedikulózu. 

IX. Další informace 

 Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte 

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy:  

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

je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, 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 nepřijmout, 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, je dítě izolováno. 

Neprodleně jsou kontaktování zákonní 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. 

Učitelkám je ke komunikaci se zákonnými zástupci v případě nutnosti /příznaky nemoci v době 

pobytu dítěte v MŠ, zranění a jiná vážná neodkladná sdělení/ k dispozici v každé třídě mobilní 

telefon. Učitelky mají telefon při sobě i při pobytu venku, případně při jiných, akcích školy, 

mimo budovu a pozemek školy. 

Učitelka při ukončení ranní služby nezapomene předat informace pro rodiče o výjimečných 

událostech týkajících se dětí učitelce vykonávající odpolední službu. Zákonnému zástupci při 

přebírání dítěte ráno, nebo při předávání dítěte odpoledne předá jen základní, důležité informace 

/ musí se věnovat dětem/ a závažnější připomínky či situace spolu řeší v době konzultací v 

předem domluveném čase. 

 

Provozní řád vstupuje v platnost 01. 09. 2022 a nahrazuje provozní řád z 1. 9. 2020 Je 

závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Směrnice podléhá 

aktualizaci podle potřeb a změn. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení 

směrnice provádí ředitelka školy. 

  

 

V Konětopech dne 31. 08. 2022  

  

  

                                                                      Klára Vargová Žilinská 

                                                                     ředitelka školy 

 

  


