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I.

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace

Adresa:

Březinova 275, Nová Říše 588 65

Právní forma:

příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Kontakt:

e-mail: skolka@zsnovarise.cz, telefon: 567 318 135
webové stránky: www.zsnovarise.cz

Statutární zástupce:

Mgr. Vojtěch Vrána

Zástupce ředitele pro MŠ:

Kateřina Hlaváčová

IČO: 70987891
IZO MŠ: 107608341
Bankovní spojení: 2001113110 / 2010
Celková kapacita:

75 dětí

Počet tříd:

3

Zřizovatel:
Městys Nová Říše
Adresa: Náměstí 40, 588 65 Nová Říše
Právní forma: městys
Statutární zástupce: Starosta městyse Ing. Jaroslav Pachr
Provoz mateřské školy:
Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 16:00 hod.

II.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě § 7
odst. 2) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako
statutární orgán školy tento řád. Je zpracován podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o
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hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých.
Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na
prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky
jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

III.

REŽIMOVÉ POŽADAVKY
1. Příchod dětí do mateřské školy

Příchod dětí do mateřské školy je možný od 6.00 - 8.15 hod. U dětí s povinným předškolním
vzděláváním do 8:00 hod. Po předchozí domluvě mají zákonní zástupci možnost domluvit si
individuální termín.
2. Vyzvedávání dětí z mateřské školy
Děti, které chodí domů před obědem, si zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověření zmocněnci
vyzvedávají mezi 11:05 hod. až 11:15 hod. Děti, které odchází po obědě, si vyzvedávají zákonní
zástupci dítěte nebo jimi pověření zmocněnci mezi 11:45 hod. až 12:15 hod. Děti, které zůstávají
v mateřské škole i během odpoledního odpočinku si mohou zákonní zástupci nebo jimi pověření
zmocněnci vyzvedávat mezi 14:00 hod až 16:00 hod. V případě, že si zákonní zástupci dítěte s
celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto
skutečnost ráno při předávání dítěte paní učitelce ve třídě.
3. Spontánní hry:
Spontánní hry dětí probíhají od příchodu dítěte do mateřské školy až do pobytu venku a také po
odpoledním odpočinku. Spontánní hry se během dopoledne prolínají s činnostmi řízenými
učitelkami ve vyváženém poměru, vždy se zřetelem na individuální potřeby dětí.
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4. Didakticky zacílené činnosti (činnosti řízené učitelkou):
Didakticky zacílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či
frontální práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
5. Pohybové aktivity:
V průběhu výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazené různé druhy pohybových aktivit
(zdravotní cviky a pohybové hry, zdravotní cviky a pohybové hry s pomůckami, pohybové hry se
zpěvem, pohybové hry s říkadly). Dostatečné pohybové vyžití nabízí dětem také rozlehlá zahrada
s dřevěnými herními prvky. Děti mají k dispozici kola, tříkolky a koloběžky. Děti v posledním roce
předškolního vzdělávání také navštěvují pravidelně 1x týdně tělocvičnu základní školy.
6. Pobyt venku:
Za příznivého počasí tráví děti venku zpravidla dvě hodiny denně. V zimním i letním období
upravujeme dobu pobytu venku s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Pobyt venku může
být zcela vynechán při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, jako je silný vítr, déšť
nebo při vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné
provádět činnost dětí ve venkovním prostředí v co největším rozsahu. Mateřská škola disponuje
prostornou oplocenou školní zahradu, která je vybavena dvěma pískovišti, skluzavkou, lanovým
mostem a průlezkou. Na zahradě mají děti k dispozici hračky na písek, kočárky, míče, odrážedla,
kola a tříkolky. Pobyt venku netrávíme jen na ohraničené ploše zahrady, ale učitelky s dětmi
podnikají vycházky do blízkého i širšího okolí.
7. Odpočinek, spánek
Odpočinek probíhá denně od 12:00 hodin do 13:45 hod., vychází z individuálních potřeb dětí. Po
obědě děti odpočívají při poslechu čtené pohádky nebo při poslechu pohádky či relaxační hudby
z CD přehrávače. Občas zařadí paní učitelky i krátkou večerníčkovou pohádku na videu. Dětem,
které neusnou, jsou nabídnuty klidové činnosti u stolečku. Děti, které jsou v posledním roce
vzdělávání, odpočívají na relaxačních matracích přibližně 30 min. a poté si volí činnosti a hry ke
stolečku. Lehátka denně připravuje a sklízí paní uklízečka během pobytu dětí venku. Pyžama si
děti nosí každé pondělí čistá.
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8. Stravování
Dopolední svačina se podává dětem v době od 8.30 do 8.45 hod. a odpolední od 14.00 hod. do
14:15 hod. Svačiny připravují a vydávají paní kuchařky a provozní pracovnice. Obědy dětem
vydávají paní kuchařky od 11.15 do 11.45 hod.. Polévku nalévají dětem paní učitelky a provozní
pracovnice. Hlavní jídlo na talíře nandávají paní kuchařky a provozní pracovnice. Předškolní děti
si přinášejí porce na své místo samostatně a používají příbory. Mladším dětem nosí talíře a
dopomáhají jim s jídlem paní učitelky a provozní pracovnice. Po obědě si po sobě všechny děti
uklidí nádobí.
9. Pitný režim
Děti mají celý den k dispozici čaj v nerezové várnici nebo ve džbáncích, ze kterých si mohou samy
nalévat do svých hrnečků, které mají označené svou značkou. Učitelky vedou děti
k dodržování pitného režimu, čaj doplňuje provozní pracovnice vždy podle potřeby. Nápoje se
obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje. V letních měsících je zajištěn pitný režim i na
zahradě, vynášením označených hrníčků a várnice s nápojem na zahradu.
10. Otužování
Otužování probíhá přirozenou formou, jako jsou pohybové aktivity a odpočinek v dobře vyvětrané
místnosti. Dostatečně dlouhý pobyt venku. Vytápění školy zajišťuje školník, redukuje na
přiměřenou teplotu podle pokynů učitelek, které pravidelně sledují teplotu ve třídách. Paní učitelky
také kontrolují vhodné oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

IV.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce
veřejného vodovodu. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č.
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích: na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici
nejméně 60 l vody na den.
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V.

NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Ložní prádlo
Každé dítě má své lehátko opatřené značkou, na něm ložní povlečení a prostěradlo. Ložní prádlo
a prostěradlo se převléká 1x za 3 týdny provozní pracovnice. Praní a žehlení zajišťují zákonní
zástupci dítěte. Na konci školního roku pere a žehlí všechny lůžkoviny provozní pracovnice.
Ručníky
Každé dítě má také svůj ručník, který vidí v umývárně. Ručníky každý týden mění, pere a následně
žehlí provozní pracovnice.
Pyžama
Praní a žehlení pyžama zajišťují zákonní zástupci dítěte vždy 1x týdně.
Náhradní oblečení
Náhradní oblečení má každé dítě uloženo v šatně ve své skříňce se svou značkou. Kontrolu a
doplnění náhradního oblečení zajišťuje zákonný zástupce.

VI.

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU

Hluk
Mateřská škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity.
Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce
budou prováděny zásadně v době mimo provozní dobu.
Osvětlení
Všechny prostory MŠ mají zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro ochranu před oslněním a pro
zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vnitřními vertikálními žaluziemi. Umělé osvětlení ve
třídách zajišťuje celkové osvětlení. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo.
Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
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Větrání
Všechny prostory mateřské školy – třídy, herny, šatny i WC, jsou přímo větratelné. Intenzita
větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Ovládání ventilačních otvorů je manuální a dosažitelné dospělou osobou z podlahy.
Vytápění:
V zimních měsících jsou místnosti mateřské školy vytápěny na 21°C. Při poklesu teploty vzduchu
v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí 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 pro výchovu a vzdělávání zastaven. Při extrémních
venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a
kdy je teplota vzduchu v místnosti také 30 °C, musí být přerušen provoz zařízení pro výchovu a
vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a
zajištěním pitného režimu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem
zabezpečujeme pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny ve třídách.

VII.

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Způsob a četnost úklidu a čištění
Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních
provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou přidělovány čisticí prostředky včetně
dezinfekčních prostředků. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č.
410/2005 Sb:
 denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
 denně vynášením odpadků
 denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a
záchodů
 nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a
dezinfikováním umýváren a záchodů
 nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů
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 nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a
 malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.
Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č.
258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při
výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah
odbornou firmou.

Provozní řád nabývá účinnosti 1. září 2019
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Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace
DODATEK č. 1 K PROVOZNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č. j.
Vypracovala:
Schválil:
Spisový znak:
Skartační znak:
Pedagogická rada projednala dne:
Dodatek nabývá platnosti ode dne:
Dodatek nabývá účinnosti ode dne:

ZŠ a MŠ N. Ř. 164/2020
Kateřina Hlaváčová, zástupkyně ředitele pro MŠ
Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy
1.1.3.
A 10
28. 8. 2020
1. 9. 2020
1. 9. 2020

Tímto dodatkem se upravuje provozní řád pro mateřskou školu takto:
v kapitole III v bodě 2 se upravuje doba, během které si mohou zákonní zástupci a jimi
pověření zmocněnci vyzvedávat děti, které odchází po obědě. Vyzvedávání bude možné od
11:30 hod. do 12:10 hod.
Dále se upravuje v kapitole V nakládání s lůžkovinami. Praní a žehlení zajišťují provozní
zaměstnanci mateřské školy.

…………………………………
Mgr. Vojtěch Vrána
Ředitel školy
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