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PROVOZNÍ ŘÁD 

Mateřská škola pracoviště Nad Parkem 

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 

155 21 Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328 

tel: 235 316 291 

e-mail: info@zsamszlicin.cz 

www.zsamszlicin.cz 

IČO 70845905 

 

Ředitelka: Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková 

Mobil: 732 151 591 

E-mail: reditelka@zsamszlicin.cz 

 

Vedoucí učitelka: Pavlína Zedníková  

mobil: 604 352 280 

e-mail: zednikova@zsamszlicin.cz 

 

 

Provozní řád mateřské školy upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a 

normami, určuje organizaci postupu některých prací. 

Tento řád se může částečně překrývat se školním řádem, protože zde stanoví organizaci a 

podmínky provozu školy v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 školského zákona. 

 

 

 

Popis zařízení 

 

 

 

 Zřizovatelem školy je MČ Praha Zličín, která zřizuje mateřskou školu jako 

příspěvkovou organizací s celodenním provozem. 

 

 Stanovená kapacita: 84 dětí 

 

 Pro školní rok 2018/2019 je zapsáno 84 dětí 

 

 MŠ má 3 třídy 

 

http://www.zsamszlicin.cz/
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 Počet dětí ve třídách 

o Berušky 28 dětí 

o Žabičky 28 dětí 

o Medvídci 28 dětí 

 

 Věkové složení tříd 

o Berušky 3-6 let 

o Žabičky 3-6 let 

o Medvídci 3-6 let 

 

 Provozní doba: 6,30 – 17,00 hodin 

 Hygienické požadavky vychází z vyhlášky č. 410/2005 sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, 

vytápění, mikroklimatické podmínky, a zásobování vodou jsou v naprostém pořádku a 

jsou v souladu s tímto předpisem. Vybavení v MŠ odpovídá vyhlášce č. 84/2001 Sb., o 

hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, v platném 

znění.  

 

 

 

 

Provoz školy 

 

 

 

 Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 17.00 hodin (včetně provozu o 

prázdninách)  

 Rodiče mají umožněný vstup do mateřské školy a odchod z ní ve stanovené době: 6.30 

– 8.15, 12.30 – 13.00, 15.00 – 17.00 

 Provoz mateřské školy o prázdninách (jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, v 

měsíci červenec a srpen aj.) lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit. O 

omezení či přerušení provozu MŠ v letních měsících informuje ředitelka školy 

zákonného zástupce dítěte alespoň dva měsíce předem. Provoz školy po projednání se 

zřizovatelem může být taktéž přerušen ze závažných důvodů lze přerušit provoz i v 

jiném termínu (např. z technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování 

předškolního vzdělávání). Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní 

ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole, www stránkách neprodleně 

poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Provoz v době vedlejších 

prázdnin se uskuteční pouze pro předem přihlášené děti. 
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REŽIM DNE 

 

 

Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben 

dle potřeb (výlety, divadelní představení apod.).  

 

 

6.30 – 8.30  

o scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce  

o individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami = reedukační 

a kompenzační speciálně pedagogická péče  

o jazykové chvilky  

8.30 – 9.00 

o ranní cvičení, zdravotní cvičení, relaxační cvičení, jóga atd. 

9.00 – 9.15 

o hygiena, svačina  

9.15 – 10.00 

o plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, 

tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení) 

ve skupinách, individuálně  

o reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče 

 10.00 – 12.00 

o pobyt venku s pohybovým vyžitím 

 12.00 – 12.30  

o hygiena, oběd 

12.30 – 13.00  

o příprava na odpočinek  

13.00 – 15.00 

o odpočinek dle věku dětí  

o náhradní nespací aktivity dle věku dětí  

o postupné vstávání dětí 

 15.00 – 15.15  

o hygiena, svačina 

 15.15 – 17.00  

o odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi  

o nadstandardní aktivity a zájmové činnosti  

 

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí. 
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Činnosti řízené pedagogem 

 Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb, věku, schopnosti dětí a vlastního 

zájmu se zúčastnit. Televizi děti sledují výjimečně v případě nepříznivého počasí na 

max. 10 minut. 

Pohybové aktivity 

 Mateřská škola je vybavena sportovním náčiním, přiměřeným věkové kategorii. 

Jedenkrát týdně je využívána sportovní hala náležící základní škole. Dále je 

k pohybovým aktivitám využívána zahrada MŠ, plocha s umělou trávou u fotbalového 

hřiště a nedaleký park Na Prameništi.  

 V letních měsících jsou ranní pohybové činnosti přenášeny ven na zahradu 

 Každodenní pohybové aktivity viz režim dne. 

 

Pobyt venku 

 

 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny dopoledne, a i odpoledne po 

15. hodině.  

 Důvodem vynechání nebo zkrácení pobytu venku jsou nepříznivé aktuální 

meteorologické podmínky – silný vítr, déšť, mlha, znečištění ovzduší (smog), teplota 

pod -10⁰C, rovněž příliš vysoké teploty v letních měsících. 

 

Odpočinek 

 Všechny děti odpočívají při pohádce (po dobu úklidu tříd a vytírání koupelen), nemusí 

spát, mohou si vzít na lehátko oblíbeného plyšáka.  

 Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidových aktivit, které jim pobyt na 

lehátku zkracují (kreslení, skládání puzzle, prohlížení knih, atd.). 

 Děti se na odpočinek převlékají do pyžam. 

 Lehátka a peřiny jsou uložena ve vestavěných skříních (s rozdělenými přehrádkami) v 

herně – ložnici, označené značkou dítěte. 

 Lehátka, lůžkoviny i pyžama se pravidelně větrají. 

Stravování 

 

 Celodenní strava je dovážena v pravidelných intervalech ze školní jídelny základní 

školy, denně je připravována čerstvá strava dle pokynů a jídelníčku zpracovaného 

vedoucí školního stravování.  

 Děti se obsluhují samostatně (s výjimkou polévky).  Použité nádobí odnášejí postupně 

na určené místo (pojízdný vozík, stolek u výdejny jídla).  

 Děti při jídle používají příbor. 
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 V mateřské škole se stravují pouze děti a zaměstnanci, žádní cizí strávníci. 

 První den nemoci si rodiče mohou vyzvednout oběd.  

 Dětem, kterým byla lékařem potvrzena potravinová alergie, nebo jiný závažný 

zdravotní problém, kvůli kterému nemohou konzumovat školní stravu, je umožněno 

přinést si vlastní stravu. Strava je dítěti uchovávána v chladničce v přípravně jídla, 

nosiče jídla jsou označeny jménem dítěte. 

 

Pitný režim 

 Nápoje se připravují kuchyni. Kromě mléčných nápojů a čaje, připravovaných podle 

jídelníčku, mají děti k dispozici v průběhu celého dne balenou pitnou vodu ve 

stojanech.  

 Děti se podle schopností obslouží samy nebo jim pomůže učitelka či uklízečka. 

 Na pitný režim mají děti k dispozici hrnečky, které se po použití umývají v myčce. 

 Pití mají děti i na zahradě, kde se průběžně doplňuje až do odchodu dětí. 

Otužování 

 Zdravé děti se otužují vzdušnými lázněmi dopoledne při pohybových aktivitách, 

odpoledne před a po odpočinku. Ke zdravotně oslabeným dětem se přistupuje 

individuálně po dohodě s rodiči. 

 V létě je dětem na zahradě k otužování pouštěno mlhoviště. 

 

Kožní problémy a alergie 

 Pokud dítě trpí alergií, těžkým atopickým ekzémem nebo citlivěji reaguje na mýdla 

používaná v mateřské škole, je mu umožněno donést si vlastní.  

 Vlastní mýdla jsou označena značkou dětí. 

 

 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení 

 

 

 

Způsob a intenzita větrání a vytápění  

 Teplota vzduchu  

o Teplota vzduchu ve třídách se pohybuje kolem 20°C- 22°C.  

o Pokud by ve třídách poklesla teplota vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech 

pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto místnostech pod 16°C, 

musí být provoz zařízení zastaven.  
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o Kontrola vzduchu je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 -1,5 m nad 

podlahou na vnitřní straně místnosti. 

 

 Větrání 

o Prostory ve třídách jsou přímo větratelné okny, balkónovým dveřmi. 

o Intenzivní větrání probíhá před zahájení provozu v jednotlivých třídách a 

v době pobytu dětí venku. 

o Během dne, jsou třídy větrané před ranním cvičením, odpočíváním a dle 

potřeby. 

o V době nepříznivých meteorologických podmínek (smogová situace) je větrání 

omezeno. 

 

Osvětlení 

 Denní osvětlení 

o  Prostory ve třídách dostatečně zajišťují vyhovující denní osvětlení. Pro většinu 

zrakových činností je zajištěno osvětlení zleva a shora. Při různorodé orientaci 

pracovních míst převažuje osvětlení shora. 

 

 Regulace denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla je zajištěno žaluziemi, 

které jsou umístěny ve všech oknech ve třídách. 

 

 Umělé osvětlení 

o Umělé osvětlení splňuje hygienické požadavky 

o Televizní obrazovka: vždy je zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky. 

o Práce s interaktivním kobercem a výukovými tablety je omezena na 15 minut 

denně pro jedno dítě. 

 

 

 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

 

 

Způsob nakládání s prádlem 

 Ručníky a prostírání se vyměňují 1x týdně nebo dle potřeby, lůžkoviny 1x za 3 týdny 

nebo častěji podle potřeby.   

 Prádlo pere a žehlí pradlena v prádelně mateřské školy. V prádelně se prádlo vypere 

v automatické pračce. Po vyprání se prádlo suší ve vyhrazeném prostoru (v létě 

venku), po usušení ihned vyžehlí. 

 Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírají a přenesou do prádelny, 

kde prádlo ihned vloží do pračky. Teprve pak navlékají čisté ložní povlečení. 
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Manipulace s prádlem je prováděna v době, kdy v místnostech nepobývají děti. 

Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. 

 Čisté prádlo se skladuje v prádelně ve větratelných skříních, které se 1x měsíčně 

dezinfikují. 

 Kontaminované prádlo se mění a pere ihned. 

 Při výskytu infekčního onemocnění se ihned vymění ručníky a ložní prádlo, vyperou 

se s použitím dezinfekčního prostředku. 

 Pyžama si děti po týdnu odnášejí k vyprání domů.  

 Dětem se silným atopickým ekzémem a dětem citlivým na prací prášky používané 

v mateřské škole, je umožněno odnést si povlečení domů a vyprat ve vlastním pracím 

prásku. 
 

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

 

 

Za řádné provádění úklidu a dezinfekci v prostorách mateřské školy zodpovídají provozní 

pracovnice. 

 

Způsob a četnost úklidu a čištění 

 

 Denní úklid 

o Pravidelně 3x denně stírání na vlhko podlahu. 

o Vysávání hracích koberců, zátěžových koberců v hlavní chodbě, utírání prachu 

na nábytku a parapetech, krytů topných těles, vynášení odpadků. 

o Po každém jídle utírání stolů. 

o Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umývání umývadel, 

záchodových mís a sedátek na záchodech. 

 

 Týdenní úklid 

o Omývání omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a 

záchodů. 

o 3x týdně strojové mytí chodeb. 

o Umytí kelímků k ústní hygieně, desinfekce hřebenů. 

o Úklid dětských šaten, vymývaní botníků. 

 

 Měsíční, celkový úklid 

o 1x měsíčně sprchování květin. 

o 3x ročně mytí oken včetně rámů a svítidel, záclony se perou při každém mytí 

oken. 

o 2x ročně celkový úklid všech prostor (většinou v době prázdnin bez 

přítomnosti dětí).  

o 1x ročně mokré čištění koberců a matrací. 
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o 1x za 2 roky malování, v případě potřeby ihned. 

 

 

Způsob a četnost desinsekce a deratizace 

 

 Desinsekce probíhá dle potřeby. 

 Při opakovaném hlášení infekčních nemocí dětí je MŠ uzavřena a udělán sanitární den, 

kdy se udělá celkový úklid prostor a omytí hraček.  

 1x měsíčně se dezinfikuje pískoviště. 

 Deratizace je prováděna odbornou firmou dle potřeby.  

 

 

 

Další požadavky 

 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 

 V naší mateřské škole se zaměřujeme na celkový tělesný rozvoj dětí. V rámci 

dopoledních aktivit se zařazujeme pravidelné nadstandardní pohybové vyžití pod 

dozorem kvalifikovaných trenérů. 

o Výuka golfu ve spolupráci s Golfovým hřištěm Motol v projektu Se školou na 

golf 

o Výuka ledního bruslení a in–line bruslení ve spolupráci s VSA 

o Pískování ve spolupráci s Beachclub Strahov 

o Polodenní turistické výlety do přírody (Obora Hvězda, Hostivice, Prokopské 

údolí…) 

 Zdravé stravování podporujeme díky školní jídelně, která vaří zdravá a chutná jídla. 

 V celoškolním sběru papíru se snažíme poukázat na správné a nesprávné chování 

člověka k životnímu prostředí, smysl a důvod třídění odpadu, získat povědomí a chuť 

chránit přírodu, umět hledět do budoucnosti.  

 

Evidence a registrace úrazů 

 V případě školního úrazu je zaměstnanec školy povinen okamžitě zajistit dítěti první 

pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc. 

 Bezodkladně jsou informováni zákonní zástupci dítěte a vedení školy – vedoucí 

učitelka MŠ a ředitelka MŠ a ZŠ.  

 V každé třídě je umístěna lékárnička s potřebným vybavením. 

 Každý úraz je zaznamenán do knihy úrazů. 
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Venkovní hrací plocha s pískovištěm - zahrada 

 

  

 

Údržba školní zahrady  

 

 O údržbu pískoviště a písečných dopadových zón se starají provozní pracovnice, které 

1x měsíčně písek dezinfikují. 

 Písek v pískovištích se vyměňuje min. 1x za 2 roky.  

 Provozní pracovnice zodpovídají za čistotu zahrady. S úklidem papírků, kamenů, 

suchého listí, šišek a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod 

dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na dodržení hygieny a bezpečnosti 

(papírky napichovat na klacíky, používat ochranné rukavice, okamžité mytí rukou po 

ukončení činností apod.). 

 Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) učitelka zkontroluje stav zahrady včetně 

uzavření branky u ZŠ (dopoledne).  

 Zeleň udržuje v pořádku pan školník, který seká cca 1x za 14 dní nebo častěji trávu. 

 Veškeré vybavení zahrady je upravováno a průběžně udržováno. 

 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na zahradě. 

 Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení 

do kumbálů na hračky a zamknout je. Učitelky zametou obklady pískoviště a natáhnou 

ochrannou plachtu na pískoviště, kterou ukotví. 

 Za zahradu a přístupové cesty v zimních měsících zodpovídá školník. Chodníky čistí 

prohrnovadlem a posypává je posypovým materiálem. Sníh odklízí ráno před 

otevřením MŠ, v případě hustého sněžení průběžně během dne tak, aby se předcházelo 

možnému namrzávání sněhu a vytváření nerovného povrchu. 

 

Vybavení školní zahrady 

 

 Oplocení po celé délce školní zahrady 

 3x pískoviště s ochranou plachtou 

 1x mlhoviště 

 1x hrací prvek – housenka 

 2x houpací sestava s klouzačkou 

 1x lezecká sestava s klouzačkou 

 

Rodičům i jiným osobám je zakázáno se po převzetí dítěte od učitelky zdržovat na zahradě 

MŠ. 

 

V celém objektu MŠ je zákaz kouření, platí i pro elektronické cigarety (budovy, přilehlá 

zahrada), a to podle zákona č. 379/2005 sb., dále zákaz požívání alkoholu, používání 

nepovolených elektrických spotřebičů.  

 

V celém objektu je zakázán vstup psům. 
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Provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018   

 

  

       Vypracovala: vedoucí učitelka 

                                                                                         Pavlína Zedníková 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Schválila: ředitelka školy 

              Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková 

 

 

 

                                                                                                   


