Mateřská škola Vřesovice, p. o.
Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice
PROVOZNÍ ŘÁD MŠ
Předmět vymezení:
•

Mateřská škola

I. Údaje o zařízení
název:
Mateřská škola Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice
sídlo:
Základní škola a mateřská škola Vřesovice, okres Prostějov,
………… příspěvková organizace, Vřesovice 107, tel.: 582 330 043
telefon: 582 368 123
IČO:
75 02 11 11
Odpovědná osoba:
Mgr. Dagmar Halašová - ředitelka školy
Vedoucí učitelka:
Anna Milčáková
Zřizovatel:
Obecní úřad Vřesovice

II. Popis zařízení1:
Typ :

s celodenním provozem

Kapacita: ( stanovená kapacita 45 dětí )
Počet zapsaných dětí
…
Počet tříd
…
Počet dětí ve třídách
…

Věkové složení skupin

…

43
2
1. třída- Zajíčci: 19 dětí
2. třída- Včeličky: 24 dětí
1. (od 5 do 7 let)
2. (od 2 do 5 let)

Provozní doba: od 6:30 do 16:00 hod.
Dopravu dětí z Výšovic zajišťuje tam i zpět Obec Výšovice, DPP paní Vršťalová
Podmínky pro provoz: požadavky na hygienická zařízení2

1

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

2,

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

1

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity:
…
…
…
…
…

angličtina hrou
taneční kroužek
tvořeníčko
třídní schůzky
dny otevřených dveří

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):
Nástup dětí: (od 6:30 do 16:00 hod. ) - dle domluvy s rodiči nejpozději do 8:00 hod.
- Od 6: 30 – 7:00 se všechny děti scházejí ve třídě II. Včeličky
- Od 7:00
provoz třídy I. Zajíčci
Hra:
zařazení v režimu − Jako prioritní činnost dítěte − od příchodu, dle jeho individuální …
potřeby v průběhu celého dne – mimo doby jídla, hygieny
a odpočinku;
− Pro nespavé děti − klidové odpočinkové aktivity (individuální
práce s dětmi, kreslící aktivity, hry, námětové hry, dokončení
započatých prací … )
typ

Volná s nabídkou řízených aktivit – individuálních, skupinových
i frontálních

Pohybové aktivity:
Podmínky, vybavení
− prostorné třídy, venkovní prostor − zámecká zahrada − mimo
dosah silničního provozu, ve třídách umístěno vhodné TV nářadí
a
pomůcky, venkovní prostor vybaven dětskými průlezkami,
pískovištěm, plochou pro pohybové hry, pro pohybové aktivity
využíván i sál sokolovny, stadion,…
− je zprovozněna venkovní hrací plocha školní zahrady
v areálu ZŠ, kterou mohou využívat i děti MŠ
Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky − s p o n t á n n í p o h y b o v é a k t i v i t y
v průběhu celého dne (mimo dobu odpočinku),
individuální činnost (zdrav. cviky) i skupinová
řízená činnost s učitelkou − pohybové hry,
základní přirozená a rytmicko-pohybová
cvičení, cvičení s nářadím
Frekvence zařazování pohybových aktivit
− (5x denně) − je sledován dostatek
pohybových příležitostí, jsou připraveny
a realizovány pohybové aktivity
2

Pobyt venku:
Délka pobytu
Využití

− zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí
…v zařízení po svačině, upravované s ohledem na venkovní teploty
− volná hra, tělovýchovné aktivity, turistika při vhodných
vzdálenostech, vycházky s poznávacím cílem

Odpočinek:
Podmínky

− 1. tř. Zajíčci − ložnice s rozkládatelnými lehátky (usínají při
poslechu pohádky, relaxační hudby) do budoucna lehátka
− 2. tř. Včeličky − ložnice s rozkladatelnými lehátky (usínají při
poslechu pohádky, relaxační hudby)
− všechna lehátka zajišťují pevnou oporu zad

Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin − stejné, mohou ukončit dříve,
dle individuální potřeby, mají u stolečku
k dispozici klidné aktivity
Zařazení v režimu dne

Stravování1

1.tř. Zajíčci
2.tř. Včeličky

od 12:30 do 14:30 hodin
od 12:00 do 14:00 hodin

− strava se dováží ze školní jídelny při Základní škole a Mateřské
škole Bedihošť
− podávání svačin a oběda probíhá v 1. tř. Zajíčci v samostatné jídelně
a v rámci 2. tř. v úseku herny − jídelny

Počet stravovaných dětí v době oběda − pokud je dítě přítomno v době podávání
oběda, vždy se stravuje
Způsob doplňkového stravování
Časový odstup jednotlivých jídel

Ranní svačinka

Oběd

− možné po dohodě s rodiči dítěte
− (nesmí přesáhnout 3 hodiny)
(časový odstup jídel: 2:15 – 3 hodiny)

1. tř. Zajíčci – 9:00 – 9:15 hodin
2. tř. Včeličky – 8:45 – 9:00 hodin
1. tř. Zajíčci − 11:45 – 12:15 hodin
2. tř. Včeličky – 11:15 – 11:45 hodin

Odpolední svačina I. tř. Zajíčci
1

14:30 – 14:45 hodin

vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování
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II.tř. Včeličky 14:15 - 14:30 hodin

Pitný režim:
Způsob dodržování pitného režimu
− tekutiny k dispozici po celou dobu provozu
MŠ, děti jsou vedeny k aktivnímu a p r a v i d e l n é m u
pitnému režimu
Druh nápojů
− ovocné čaje, šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, ovocné
a bylinkové čaje, voda, voda s citronem, voda s mátou
Způsob obsluhy, manipulace s nádobím
− ve.třídě,.nalévání.z konvice s pomocí pí. učitelky
−..každé dítě má vlastní hrníček,doplňování tekutin a
mytí.zajišťuje.několikrát denně pracovnice výdejny stravy
− použitý hrníček odkládají na stolek k tomu určený, průběžné omývání se
provádí v kuchyňce
− při pobytu venku jsou tekutiny pro děti zajištěny v konvici se
samoobslužným naléváním nebo s pomocí pedagogického pracovníka.
Otužování:
Způsob − sprchováním, vzduchem, vhodným oblečením
Frekvence − dvakrát denně (vodou při hygienických činnostech, po obědě i při vstávání)

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu1 (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení
• Způsob a intenzita větrání a vytápění
Teplota vzduchu:
Denní místnosti − nejméně 20oC až 22oC
Zastavení provozu zařízení − v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu
teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod
18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto
učebnách v jednom dni pod 16 ºC) je provoz zařízení
zastaven.
Kontrola teploty vzduchu − v prostorách s trvalou činností je zajištěna
nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad
podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí
měřit teplotu s přesností ± 0,5°C

1

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých
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Větrání:
Způsob ovladatelnosti − ruční
Režim větrání

− frekvence – každý den v době pobytu dětí
délka a režim – při vhodných klim.podmínkách stálý přívod
……… čerstvého vzduchu
− v době.nepříznivých.meteorologických.podmínek
− každou.hodinu po.dobu 5 minut výměna vzduchu
otevřenou ..okenní ventilací ( 20- 30m3/hod)
Používání čističek vzduchu − nejsou

• Osvětlení
Denní osvětlení:
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení.
Pro většinu zrakových činností převažuje směr osvětlení zleva a shora a při
různorodé orientaci pracovních míst převažuje směr osvětlení shora - zářivky
umístěné na stropě.
Rovnoměrnost osvětlení:
denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty
….činitele.denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, je v prostorách s trvalým
….pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15
umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti
v rozsahu pracovních míst je v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65,
v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:
Zařízení pro regulaci denního osvětlení − osvětlovací otvory jsou opatřeny
zařízením − žaluziemi, pro regulaci denního
osvětlení, zejména přímého slunečního světla
všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné
jasové kontrasty
Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.
Barevná úprava místností a ploch.
Použití lesklých povrchů − v odůvodněných případech a na takových místech, kde
narušují zrakovou pohodu.
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V. Zásobování pitnou vodou1
Zdroj:
− veřejný vodovod
− zařízení pro výchovu a vzdělávání je zásobováno pitnou vodou vyhovující
požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem2
Kapacitní hlediska:
Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě3
VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla4
Výměna prádla:
− lůžkoviny nejméně jednou za 3 týdny- 21 dní, nebo podle potřeby ihned
− ručníky jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned
V případě výskytu (COVID-19) se ručníky mění 3x v týdnu.
− pyžama jednou za týden (rodiče)
Praní prádla:
− vybavení prádelny − praní prádla probíhá v prostorách MŠ, kde je
zabezpečeno v řádné kvalitě. K dispozici je automatická pračka se sušičkou.
Pradlena prádlo vypere a vyžehlí.
Manipulace s prádlem, skladování prádla:
− použité ložní a osobní prádlo se ukládá do pytlů na jedno použití a uskladní
se ve skladu, než se vypere
− špinavé prádlo z kuchyně je rovněž ukládáno do pytlů pro špinavé prádlo
− čisté, vyžehlené prádlo se ukládá dle druhu do skříní, které jsou určené
výhradně na čisté prádlo
− při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo udržováno zásadně
oddělené od prádla použitého.
1

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

2vyhláška

č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody

3vyhláška

č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých
4

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých
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VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim1
•

způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid:
a)
setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních
parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění
koberců vysavačem
b)
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí
umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech
c)
V době výskytu COVID-19 probíhá desinfekce povrchových ploch
několikrát denně
Týdenní, celkový:
jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech
a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí
oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor
školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

•

způsob a četnost desinsekce a deratizace
profylakticky dle potřeby

•

manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
− pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících
snadnou sanitaci
− odpad je uklízen do popelnic, které jsou pravidelně vyváženy
Technickými službami ASA města Vyškov.
− třídí se papír, sklo a plasty

VIII. Další požadavky
• výchova ke zdravému životnímu stylu
1. aktivity: Mateřská škola pracuje jako ,, Zdravá mateřská škola “
v rámci ŠVP
• školní řád mateřské školy
• evidence a registrace úrazů2

1

vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

2

§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
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• lékárnička první pomoci umístěna na chodbě, seznam telefonních čísel, podmínky
pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění1
IX. Jiné
•

pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)
Provozní řád nenahrazuje havarijní, školní a evakuační řády, podle kterých se
řeší mimořádné situace.

X. Zápis dětí do MŠ
− probíhá v měsíci květnu kalendářního roku, ve kterém probíhá následující školní
rok (v souladu s rozhodnutím zřizovatele)
− děti jsou přijímány podle stanovených kritérií.
V případě výskytu epidemie a uzavření MŠ v měsíci květnu proběhne zápis dětí
distančně bez přítomností děti i rodičů!!

XI. Docházka dětí do MŠ
− pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2020 předškolní
vzdělávání povinné
− z hlediska psychohygieny dětí doporučujeme jejich příchod do MŠ do 8. hodiny
ranní u mladších dětí a do 7.55 hod. u starších dětí ( 5- 7 let)
− rodiče mají právo informovat se o vzdělávání dítěte, vyjadřovat se k rozhodnutím
týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření
musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje dětí
− v případě onemocnění dítěte ve školce je dítě umístěno do izolační místnosti
(kancelář), kde je pod dozorem, než si ho vyzvednou rodiče, případně jimi pověřená
osoba
− zákonní zástupci jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání
− omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ – osobně, nebo telefonicky
− písemně u dětí s povinnou předšk. docházkou

1,

37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
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− onemocní-li dítě infekční chorobou, nebo vyskytne-li se infekční choroba v rodině,
je nutné v zájmu zdraví dítěte i ostatních dětí v kolektivu MŠ tuto skutečnost
neprodleně oznámit v MŠ
− v případě náhlého onemocnění dítěte, první den nemoci, je možné výjimečně
odebrat pokrm do přineseného jídlonosiče v době od 12,00 do 12:30 hodin. Na další
den už musí stravu v době nepřítomnosti dítěte rodiče odhlásit nejpozději do
10,00 hodiny dne onemocnění.
• odchody domů …

po obědě 1. tř. Zajíčci od 12:30 hodin
2. tř. Včeličky od 12,00 hodin
po odpolední svačině po 14:30 hodin

Ve Vřesovicích dne 1. 9. 2020

---------------------------------------Anna Milčáková,
vedoucí učitelka MŠ

-------------------------------------------Mgr. Dagmar Halašová,
ředitelka MŠ
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