
Provozní řád  Mateřské školy Horní Domaslavice 
 

I. Údaje o zařízení 
 
Adresa -  Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace 

                 73951 Horní Domaslavice 78 
Tel. číslo- 605 267 986, 604 178 068 

IČO - 72547839 

Odpovědná osoba – Bc. Marie Šokalová – ředitelka 

Provozovatel – Obecní úřad Horní Domaslavice 

 

II. Popis zařízení 
 
Typ – mateřská škola s celodenní péčí 
Kapacita – 41 dětí 
- počet tříd -2 

- věkové složení – 3 -6 let (výjimka – děti 2-3 leté, pokud není naplněna kapacita MŠ, děti 6-7 leté, 
pokud jim byl navržen odklad školní docházky) 
 
Provozní doba – 6.00 – 16.30 hod. 
 
Podmínky pro provoz, požadavky na hygienická zařízení 
Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity – cizí strávníci 
                                                                                              -  akce spolku rodičů 
 
 

III.Režimové aktivity 
 
Třída Motýlků 
Scházení dětí od 6.00 hod. ve třídě Motýlci. 
Spontánní hrové činnosti, skupinové a individuální činnosti – 6.30 -8.00 hod. 
Pohybová chvilka 8.00 – 8.20 hod. 
Hygiena – 8.20 – 8.30 hod. 
Svačina – 8.30 – 8,50 hod. 
Činnosti řízené pedagogem -  8,50 -9.20 hod. 
Pobyt venku, náhradní činnosti, hygiena -  9,20 – 11,15 hod. 
Oběd, čištění zubů, příprava na spánek – 11.30 – 12.15 hod. 
Odpočinek – 12.15 – 14.15 hod. 
Náhradní činnosti – 13.15 – 14.15 hod ( v ložnici) 
Hygiena – 14.15 hod. 
Svačina – 14.30 hod. 
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí – 14,45 – 16.00 hod. 
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí v jídelně 16,00 – 16.30 hod. 
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Třída Berušek 
Scházení dětí od 6.00 hod. ve třídě Motýlci 
Spontánní hrové činnosti, skupinové a individuální činnosti na třídě Berušky – 7.00 -8.15 hod. 
Pohybová chvilka 8.15 – 8.35 hod. 
Hygiena – 8.35 – 8.45 hod. 
Svačina – 8.45 – 9,05 hod. 
Činnosti řízené pedagogem -  9,05 -9.35 hod. 
Pobyt venku, náhradní činnosti, hygiena -  9,35 – 11,35 hod. 
Oběd, čištění zubů, příprava na spánek – 11.45 – 12.30 hod. 
Odpočinek – 12.30 – 14.30 hod. 
Náhradní činnosti – 13.30 – 14.30 hod ( v ložnici) 
Hygiena – 14.30 hod. 
Svačina – 14.45 hod. 
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí – 15,00 – 16.00 hod. 
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí v jídelně 16,00 – 16.30 hod. 
 
 
 
Pohybové aktivity 
 
Podmínky: 
Herna – lavičky, strachový tunel, skákací míče, míče různých velikosti, obruče, kužely, překážky,    
               barevný kruh, švédská bedna, aktivní kruh, senzorická dráha 

Školní zahrada – pískoviště, kryté sítí – sanaci pískoviště provádí OÚ Horní   
                               Domaslavice – 2x ročně (přeházení písku, výměna písku co 2 roky, hrubost písku 
                               0,4) – odstranění hrubých nečistot, listí – p. školnice, zahradní domky – stříška se 
                               skluzavkou, houpačky pružinové 2 ks, 4 houpačky závěšené na hrazdě, zavěšené  
                               hnízdo na houpání dětí, lanová dráha, prolézací tunel. 
 
Druh pohybových aktivit – pohybové chvilky, pohybové a hudebně pohybové hry, tělovýchovné 

                                                 aktivity, cvičení v překážkové dráze, cvičení v přírodním terénu, taneční   
                                                 improvizace podle hudby. 
 
Frekvence – v průběhu celého dne zařazování pohybových aktivit, nejméně 5x denně 

Pobyt venku – každodenně -  školní zahrada, les v okolí MŠ (při nepřízni počasí – déšť, silný vítr, 
                           mráz, smog apod. se zařazuje náhradní činnost.) 
                          - délka pobytu- asi 9.20 – 11.30 hod. 
 
 
 
Odpočinek, spánek 
 
Podmínky – třída Motýlek 21 míst, Beruška 20 míst - na rozkládacích lehátkách – matrace jsou 
položeny na koberci. 
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Podmínky pro odpočinek 
Třída Motýlci 
12.15 – 14.15 respektování individuálních potřeb dětí 
13.15 – 14.15 náhradní aktivity 
Třída Berušky 
12.30 – 14.30 respektování individuálních potřeb dětí 
13.30 – 14.30 náhradní aktivity 

 
 
Stravování  
Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se 
stravuje) 
Časový odstup jednotlivých jídel – tři hodiny 
Příprava stravy – vlastní 
Systém samoobslužný 
 
Pitný režim – v průběhu celého dne mají děti zajištěný pitný režim formou samoobsluhy - 
                        mírně oslazený čaj, džus, čistou vodu – ve třídě, při pobytu venku, každé dítě má svůj         
                        osobní hrníček ve třídě. 
 
Otužování – přiměřené oblékání v MŠ (trička s krátkým rukávem, ponožky k teplákům apod.) 
                       - každodenní pobyt venku dle příznivosti počasí – vzdušné lázně, omývání obličeje 
                       vlažnou vodou v letních měsících, hra s vodou na zahradě MŠ, otužování vzduchem,   
                       slunění 
 
 
 

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
 
a) způsob a intenzita větrání a vytápění: 
 
Teplota vzduchu 
Denní místnost – nejméně 20°C až 22°C 
(Při poklesu teploty pod 18°C ve třech po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16°C v 
prostorách určených k trvalé činnosti je provoz zařízení zastaven). 
Kontrola teploty vzduchu – digitální teploměr ve třídách + ovládač kotle na pevná paliva 
 
Větrání 
Způsob – otevřenými okny dle potřeb. 
Režim při nepříznivých meteorologických podmínkách – internetové zjišťování stavu ovzduší, 
případně informace v rozhlasu, televize. 
 
b) osvětlení: 
 
Denní osvětlení – v prostorách  určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující osvětlení   
                                 zářivkami. 
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Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody – na všech oknech v prostorách MŠ jsou 
instalovány žaluzie, které se dle potřeby využívají. 
Barevná úprava místností a ploch – prostory mateřské školy jsou vymalovány světlými barvami. 
 
 

V. Zásobování pitnou vodou 
 
Zdroj – MŠ je napojena na veřejný vodovod 

MŠ je zásobována pitnou vodou, která vyhovuje požadavkům stanoveným právním předpisem. 
Kvalita vody je pravidelně sledována. 
 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 
Výměna prádla – lůžkoviny 1x za 3 týdny 

                            -  ručníky – dle potřeby, nejméně 1x týdně 
                            -  pyžamka – 1x týdně podle potřeby 
 
 
Praní prádla – vlastní prádelna,mandlovna 

 
Manipulace s prádlem, skladování prádla: 
  
Použité prádlo – se skladuje ve vyčleněném prostoru – sklad špinavého prádla – pere se ihned 

 
Čisté prádlo – speciální skříň na spodní chodbě. 
 

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
 
Způsob a četnost úklidu a čištění: 
Denní úklid 
a) setření na vlhlko desinfekcí  – všech podlah, nábytků, okenních parapetů, klik, rukojetí 
splachovadel,vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 

b) za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem, umytí umyvadel, záchodových mís, 
sedátek na záchodech 

Týdenní celkový – jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování 
                                 umývaren a záchodů 
- minimálně 3x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel 
- 2x ročně celkový úklid všech prostor školy 
- 1x za dva roky malování, v případě potřeby ihned. 
 
Způsob a četnost dezinfekce a deratizace: 
Deratizace – prováděna odbornou firmou – co 3 měsíce 

 
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob (popelnice) nebo plastových obalů. 
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VIII. Další poznámky 
 
a) Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Výchovné činnosti jsou zaměřeny k zdravému životnímu stylu, a to vhodnou úpravou jídelníčku, 
vedením ke správným stravovacím zvyklostem, k pravidelné fyzické aktivitě, aktivnímu odpočinku, 
co nejvíce na čerstvém vzduchu, jak v letních měsících, tak i v zimních měsících (letní, zimní sporty 
...), zvládáním stresových situací. 
 
b) Školní řád 
c) Evidence a registrace úrazů 
d) Lékarnička první pomoci 
 

IX. Jiné 
 
BOZP – každoroční prověrky 
Revize – pravidelné kontroly 
Označení únikových cest 
Traumatologický plán 
Požární poplachová směrnice 
Požární hlídka 
Cvičný požární poplach s dětmi 
 
 
V Horních Domaslavicích dne 23. 8. 2022 

 
Zpracovala: Bc. Marie Šokalová – ředitelka MŠ 
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