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Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim

PROVOZNÍ ŘÁD
I. Údaje o zařízení
Název školy: Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim
Adresa: Miřetice 13, 539 55 Miřetice
Telefon: 469 344 186
IČO: 70994854
Odpovědná osoba: Bc. Petra Svatoňová - ředitelka
Zřizovatel: Obec Miřetice
II. Popis zařízení
Typ: s celodenním provozem
Kapacita:
Stanovená maximální kapacita: 70 dětí
Počet oddělení (tříd): 3
Věkové složení skupin (oddělení): převážně homogenní
Provozní doba: 6.30 - 16.00
III. Režimové požadavky
Děti přicházejí do MŠ ráno do 8.00 hodin, pozdější příchody je třeba předem domluvit s
pedagogickými pracovnicemi. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) nebo jimi pověřené osoby jsou
povinny dovést dítě až ke vstupním dveřím ze šatny do třídy a osobně jej předat učitelkám,
které za dítě zodpovídají od jeho převzetí do jeho předání zákonným zástupcům nebo jimi
pověřeným vyzvedávajícím osobám.
Provoz MŠ je zajištěn každý všední den od 6.30 do 16.00 hodin. Oddělení nejmladších dětí
"Berušek" je ráno otevřeno od 7.30, v případě potřeby mohou být tyto děti přivedeny už mezi
6.30 a 7.30 do oddělení "Sluníček". Od 15:30 jsou děti, které zbývají ve všech odděleních,
spojovány v I. oddělení MŠ - oddělení "Sluníček". Spojování dětí ze dvou, případně tří
oddělení do jednoho je možné také celodenně v případě velmi nízkých počtů dětí na
jednotlivých odděleních (například v době jednotlivých školních prázdnin nebo při vysoké
nemocnosti dětí). Na spojování jsou rodiče předem upozorněni na nástěnkách, internetových
stránkách MŠ a informačními cedulemi na vstupních dveřích.
Provoz mateřské školy je přerušen v období školních vánočních prázdnin a zpravidla na pět
týdnů v období letních prázdnin na přelomu července a srpna.
Hra
Volné i řízené herní aktivity prolínají celým dnem pobytu dětí v mateřské škole.
Pohybové aktivity
Pohybové aktivity volné i řízené se uskutečňují denně při pobytu uvnitř i venku. Dopoledne
jsou pravidelně zařazovány preventivně zdravotní aktivity zaměřené na správné držení těla,
protahování a posilování jednotlivých svalů, dechová cvičení, logopedická prevence.
Pobyt venku
Stanovená denní délka pobytu venku je dvě hodiny (9.30 - 11.30), je však upravována podle
aktuálního počasí (déšť, inverze, silný vítr, ledovka atp.). Ojediněle z důvodu velmi

nepříznivého počasí může být pobyt venku v konkrétní den i zcela zrušen. Využívána je
zahrada MŠ s herními prvky a pískovištěm nebo vycházky po okolí (především do přírody les, louka, potok, rybník nebo hřiště). I venku děti získávají nové zkušenosti, vědomosti a
návyky, probíhají tělovýchovné aktivity, volná i řízená hra. Bývají zařazovány i tematické
vycházky a exkurze vztahující se k jednotlivým vzdělávacím blokům ŠVP.
Odpočinek
Pro každodenní odpočinek po obědě jsou vždy rozestavěna a poté opět uklizena lehátka v
hernách jednotlivých oddělení. Dětem je pro zklidnění i poučení předčítáno z dětské literatury
volené v souvislosti s právě praktikovaným tematickým blokem ŠVP. Děti se sníženou
potřebou spánku pouze odpočívají, dříve vstávají a jsou jim nabízeny klidné náhradní aktivity,
aby jimi nebyly rušeny spící děti, kterým je dopřán nerušený spánek až do odpolední svačiny.
Stravování
Příprava přesnídávek, obědů i svačin je prováděna ve vlastní školní kuchyni. Dětem je
poskytována plnohodnotná pestrá zdravá strava. Jídelníčky jsou sestavovány na základě zásad
zdravé výživy dětí a jsou dodržovány hygienické požadavky a normy. Časy výdeje
jednotlivých jídel jsou následující:
přesnídávka: 8.30 - 9.30
oběd: 11.45 - 12.45
svačina: 14.00 - 15.00
Odpolední svačinu si berou děti průběžně podle individuální doby jejich odpočinku.
Pitný režim
Pitný režim je zajištěn v průběhu celé doby provozu mateřské školy. Každý den jsou
připravovány čerstvé čaje nebo ovocné šťávy, které jsou umístěny v nerezových nádobách v
dosahu dětí v každém oddělení, děti mají možnost nalít si pití samoobslužně podle chuti a
potřeby. Krom slazeného nápoje mají vždy i nabídku neslazeného nemléčného nápoje (voda s
citronem, pomerančem, bylinkami, samotná). Dodržování pitného režimu je kontrolováno
učitelkou a případně je dětem pití připomínáno. V teplých dnech je zajišťován pitný režim i
během pobytu venku na školní zahradě.
IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění,
osvětelení)
Teplota vzduchu
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: optimální teplota 22 ±2 o
C, min. 20 o C, max. 28 o C
Při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených k pobytu dětí ve třech po sobě
následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než na 16 o C, nebo při poklesu teploty
vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven.
Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než
30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a
zajištěno pro děti a žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění
pitného režimu.
Větrání
Místnosti pro pobyt dětí jsou nárazově intenzivně vyvětrány otevíráním oken každé ráno a
dále v průběhu dne podle potřeby. Po celý den je využívána mikrocirkulace vzduchu.
Osvětlení
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení.
Pro většinu zrakových činností se vyžaduje směr osvětlení zleva a shora a při různorodé
orientaci pracovních míst převažující směr shora).

V. Zásobování pitnou vodou
Zdroj: Veřejný vodovod
Kapacitní hlediska: Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě
VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Lůžkoviny jsou vyměňovány každé tři týdny, ručníky 1x týdně, v případě potřeby častěji.
Praní prádla je prováděno ve vlastní prádelně. Pyžama jsou vyměňován 1x za týden, jejich
praní provádějí rodiče, jakož i praní veškerého osobního oblečení dětí.
Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo zásadně odděleno od prádla použitého. Čisté
prádlo se v MŠ skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních nebo
regálech.
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu
Denní úklid
- setření na vlhko: podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel, zrcadel a toalet
Týdenní úklid:
- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a
záchodů
Dvakrát ročně:
- minimálně 2x ročně umytí oken včetně rámů, parapetů i žaluzií, svítidel, celkový důkladný
úklid všech prostor školy
Jedenkrát za 3 roky:
- minimálně jednou za 3 roky malování v interiérech mateřské školy, v případě potřeby častěji
Způsob a četnost desinfekce a deratizace:
- profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci
s odbornými pracovníky DDD
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
Odpad je tříděn do barevně odlišených nádob, pevné odpadky musí být ukládány do
uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů.
Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.
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