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Provozní řád mateřské školy 
 
 

 
1. Údaje o zařízení 

 
Název:  Mateřská škola Střelice 
 
Adresa: 1. Školní 814/1, 664 47 Střelice 

2. V Cihelně 6, 664 47 Střelice 
   
 
Typ:  mateřská škola s celodenní péčí 
 
Stanovená kapacita: 130 dětí 
 
Provozní doba: 6:30 – 16:30 hod. 
 
Využití zařízení pro jiné aktivity: -organizované společné činnosti pro rodiče a děti, zájmové 

kroužky 
 

 
 
 
2. Organizační záležitosti 

 
Scházení dětí: - od 6:30 do 7:45 hod. ve třídě Motýlků, V Cihelně ve třídě Myšek. 

Poté se děti rozcházejí do svých tříd. V 8:30 hod. jsou všechny děti ve svých třídách. 
Individuálně lze domluvit s tř. učitelkami pozdější příchod. 
Vstup do budovy je umožněn na zazvonění u vchodových dveří a ohlášení se učitelce 
v jednotlivých třídách. 
 

Rozcházení dětí: -po obědě v době 12:30 – 12:40 hod.  
-po odpolední svačině od 14:45hod. 
-v 15:40 se děti spojují do třídy Sluníček, V Cihelně do třídy Myšek, odkud se 
rozcházejí domů - v 16:30 hod.- ukončení provozu MŠ. 
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Zákonní zástupci jsou povinni předat učitelce dítě zdravé. Při propuknutí nemoci v průběhu pobytu 
dítěte v MŠ jsou ZZ okamžitě informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout. 
Bez písemného pověření zákonných zástupců pedagogové nevydají dítě nikomu jinému než 
zmocněným osobám. 

 
3. Režimové požadavky 

 
 
Řízené činnosti: 
 Uskutečňují se většinou v dopoledních hodinách v době od 8:30 – 9:45 hod.– práce ve 

skupinách, individuální práce dle třídních vzdělávacích plánů. 
 
Pohybové aktivity: 
 Pravidelné tělovýchovné chvilky jsou zařazovány denně, spontánní pohyb dětí v 

průběhu celého pobytu v MŠ. Pro řízené tělových. činnosti je k dispozici dostatek 
tělových. nářadí a náčiní, nejvíce tělových. činností je zařazováno do prostoru hřiště. 

 
Pobyt venku: 
 K pobytu venku a pohybovým aktivitám jsou využívána v každém areálu dětská hřiště. 

Jsou vybavena hracími prvky, pískovišti s ochrannou sítí, plochou k dopravní výchově, 
přírodním svahem k zimním aktivitám. K dodržování pitného režimu venku slouží pítka. 
K osvěžení vodou a k otužování je zbudované mlhoviště. 
Pravidelně jsou zařazovány vycházky do přírody. 

 
Odpočinek, spánek: 
 Pro odpolední odpočinek v době od 12:30 – 14:30 hod. se ve třídách rozkládají lehátka. 
Prostor pro ukládání lehátek, lůžkovin i prádla umožňuje řádné větrání. 
Ložní prádlo má každé dítě vlastní, řádně označené v pratelných obalech. Na vyprání domů bývá 
připraveno pravidelně 1x za 3 týdny, pyžamka 1x za 14 dnů. Předávání prádla zajišťují provozní 
zaměstnanci. Dětem s menší potřebou spánku jsou nabídnuty klidnější činnosti. 
 
 
Stravování: 

 Dětem je podávána dopolední svačina, ovocná přesnídávka, oběd a odpolední svačina 

v pravidelných intervalech, max .po 3 hod. 

Svačiny se připravují ve výdejnách MŠ, obědy se dovážejí z kuchyně ZŠ. 

Stravování se odhlašuje nejpozději do 14:00 hod. předchozího dne elektronicky. 

Po delší nepřítomnosti je třeba dítě znovu nahlásit. 

Úhrada za stravování je upravena Směrnicí pro úplatu stravného. 

Problematiku stravování si rodiče vyřizují přímo s vedoucí školní jídelny.  
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Pitný režim: 
 Ke každému jídlu dostávají děti k pití - ovocný čaj, sirup a čistou vodu dle vlastního výběru. 
V období mezi jídly se děti obsluhují za pomoci učitelek samy, tekutiny jsou pravidelně 
doplňovány. Dostatečný přísun tekutin při pobytu na školním hřišti je zajištěn instalací pítka 
s  vodou z vodovodního řadu. Děti ho libovolně a samostatně využívají podle individuální potřeby. 
 

4. Způsob nakládání s prádlem 
 

Výměna a způsob praní prádla: 

 ručníky školní, praní je zajištěno 1x týdně ve školní pračce. Mění se dle potřeby. 
Zajišťují provozní zaměstnanci. 

 pyžamka (vlastní) se vydávají 1x za 2 týdny, dle potřeby častěji, na vyprání domů  

 lůžkoviny má každé dítě vlastní, vydávají se 1x za 3 týdny k praní domů, přenášejí se 
v látkových obalech (vlastní) 
 
 
 

5. Úklid prostor mateřské školy 
 

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberců vyčištěním vysavačem  
b) denně vynášením odpadků 
c) denně umytím umývadel a záchodů s použitím čisticích prostředků  
d) nejméně jednou týdně dezinfikováním umýváren a záchodů 
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel  
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařízení 

 
Ve svém programu má MŠ v rámci environmentální výchovy zakotveno třídění odpadu na papír, 
plast a směsný odpad. Zapojeni jsou všichni zaměstnanci MŠ, provozní personál zajišťuje následné 
ukládání do kontejnerů. 
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 6. Provozní řád venkovní hrací plochy 
 

Venkovní hrací plochy je součástí školského subjektu v oplocené části pozemku. Jednotlivé 
prvky využívají v rámci svých činností výhradně děti mateřské školy, zahrada není otevřena pro 
veřejnost. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu.  
Bude-li povolen vstup cizím osobám na hrací plochu, jsou povinni se řídit zveřejněným Provozním 
řádem venkovních hracích ploch. 
 

6. 1  Provozní pokyny a provozní doba 
 

 Hrací plocha je přístupna výhradně dětem mateřské školy za doprovodu pedagogických 
zaměstnanců. Hrací plocha není volně přístupná a jakékoli vniknutí a pobyt na něm bez 
příslušného souhlasu se považuje za neoprávněný vstup na cizí pozemek.  

 Za zajištění bezpečnosti dětí v době provozu odpovídá pedagogický pracovník doprovázející 
děti.  

 Využívání hrací plochy není dovoleno bez zajištění dohledu (pedagogický dohled nebo 
pověřená osoba v pracovně právním vztahu). 

 Před zahájením pobytu je nutno provést základní úkony, kterými jsou: 
o pravidelný denní úklid 
o pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků  
o fyzická kontrola uzavření vstupních branek do prostor hrací plochy  
o odstranění zjištěných závad. Není- li to možné, je třeba zamezit vstupu dětí na zahradu. 
o pravidelná údržba, o které se vede dokumentace.  

 
6. 2  Vybavení venkovní hrací plochy 

 
V rámci vybavení hracími prvky jsou v prostoru hrací plochy:  

 Houpačky – vahadlová houpačka: při houpání je hlavním rizikem možnost vložení nohy pod 
dosedající část houpačky nebo nadměrné odražení se dítěte na jedné straně a nebezpečí 
pádu druhého dítěte. 

- kyvadlová houpačka: při houpání je hlavním rizikem velké rozhoupání a seskok 
z houpačky. 

 Skluzavky, šplhací rampy se sítí – rizikem je lezení dětí proti směru skluzu na skluzavce, 
lezení jinou než klasickou cestou (po konstrukci) apod.  

 Pískoviště – jsou opatřena ochrannou sítí s možností zastínění.  

 Prolézací tunely 

 Odpočinkové vnitřní zóny hracích prvků. 
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Další prvky instalované na zahradě splňující požadavky dané řadou EN 1176: 
 

 typizované nerezové pítko pro děti k zajištění pitného režimu během pobytu venku. 
Voda je přivedena z vodovodního řadu. Pravidelnou denní údržbu během sezóny zajišťuje 
pověřený provozní zaměstnanec. Bezpečný provoz zajišťuje pedag. personál poučením dětí 
a běžnou denní kontrolou. V zimním období je pítko odinstalované.  
 

 mlhoviště - slouží v letních měsících ke zvlhčení vzduchu a otužování dětí.  Voda je 
napojena vodovodní trubkou pod zemí z vodovodního řadu. Na zimu se voda odpojí a 
vyfoukne kompresorem. Zajišťují provozní zaměstnanci a školník. 
 
Vzhledem k možnému nebezpečí úrazu je nutná přítomnost pedagogického pracovníka za 
účelem dohledu nad bezpečností dětí tam, kde je dle aktuální situace nejvyšší míra rizika.  

 
 
 
 

6. 3  Hygienické požadavky na hrací plochy 
 

 Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek 
užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn 
nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Plocha pískoviště musí být 
zajištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění exkrementy zvířat apod.  

 Provozovatel zajistí, aby stav písku určeného ke hrám dětí odpovídal hygienickým limitům. 
Za tímto účelem jsou prováděny rozbory akreditovaným subjektem.  
 

 Výměna písku se provádí vzhledem k prodyšnému a kvalitnímu zabezpečení podle potřeby. 
Běžnou denní údržbu pískovišť zajišťuje pedagogický personál a provozní zaměstnanci. 

 

 Před zahájením aktivit se plachta odstraňuje. Při odstraňování plachty je nutno dbát, aby 
případné nečistoty nenapadaly do prostoru pískoviště.  

 Učitelka, popř. pověřený zaměstnanec provede vizuální kontrolu hrací plochy, zda se tam 
nenachází předměty, které by mohly děti ohrozit.  
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6. 4  Kontroly 
 

Kontrola stavu písku v pískovišti: 

 Pískoviště je pravidelně prohrabáváno, aby bylo zajištěno promíchání jednotlivých vrstev 
písku a to cca 1 x měsíčně. 

 2x ročně se písek přerývá a propařuje - zajišťují provozní zaměstnanci. 

 Výměna písku se provádí, pokud stav pískoviště avizuje nezpůsobilost.  
Limity musí odpovídat požadavkům příloze č. 14, tabulka 2 vyhl. 238/2011 Sb. 
Doklad o provedení rozboru (§ 40, vyhl. 238/2011 Sb.) je nedílnou součástí dokumentace.  
 
Pokud je v pískovišti nalezen nepatřičný předmět, zajistí dospělá osoba jeho odstranění. 

Pokud se jedná o např. injekční stříkačku, jehlu, zvířecí výkal apod., provede se toto odstranění 
tak, že je lopatkou tento předmět nabrán a uložen do igelitového sáčku a uložen do prostoru 
k tomu určenému. Pokud dojde např. k znečištění pískoviště hrajícím se dítětem, je nutno 
znečištěný písek lopatkou vyjmout a vyhodit.  
Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště, zda-li v něm 
nezůstaly například hračky, lopatky apod. a opětovně zakryje pískoviště plachtou. 

 
Kontrola přilehlých travnatých ploch.  

Údržba zeleně je zajištěna pravidelným pokosem. O travnatou plochu pečuje 
pracovní četa při OÚ Střelice vždy po telefonické domluvě. Ostatní práce vykonávají dle 
možností provozní a pedagogičtí pracovníci. 
 
Kontrola hracích prvků 

 

 Vizuální kontrola – každý den nebo před použitím, v případě zjištění závady označit hrací 
prvek tabulkou zákaz používání a zajistit odstranění závady. Vizuální kontrola se zaměřuje 
zejména na pevnost a stav všech prvků.  
Kontrola povrchu a dopadových ploch – zda se nenachází na hrací ploše hřiště předměty, 
které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost dětí. Údržba povrchů se provádí dle pokynů 
výrobce nebo dodavatele, který je uveden v průvodní dokumentaci. 
Prováděním vizuální kontroly jsou pověřeni všichni zaměstnanci mateřské školy, kteří 
provádí dohled nad dětmi v průběhu jejich pobytu na zahradě MŠ. 
 

 Provozní kontrola – se provádí před zahájením sezóny a dále v cyklu 1 x za 3 měsíce, 
kontrola se zaměřuje především na:  

1. stabilitu zařízení 
2. jeho technický stav 
3. stav spojovacích prvků (šrouby, vruty apod.) 

Provozní kontrolu provádí pověření provozní zaměstnanci a vedou o tom dokumentaci.  
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 Hlavní kontrola – se provádí v cyklu 1 x ročně a provádí ji výhradně k tomu odborně 
způsobilá osoba s příslušnou certifikací. 

 
 

6. 5 Povinnosti uživatele 
 

 Uživatelům je zakázáno používat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pro které bylo 
zřízeno. 

 Pedagogický dohled nad dětmi a žáky je povinen před zahájením sportovních aktivit 
provést vizuální kontrolu vybavení a uzavření možných východů z prostoru hrací plochy. 

 V případě zjištění závady na zařízení hrací plochy je osoba, která tuto skutečnost zjistí, 
povinna bezodkladně ohlásit odpovědné osobě.   

 V případě úrazu či poranění v době provozu školy pedagogický pracovník poskytne první 
pomoc a zajistí ošetření včetně uvedení všech údajů, které požaduje vyhláška MŠMT č. 
64/2005 Sb.  

 Uživatelé nesmí vnášet do prostoru hrací plochy alkoholické a jiné návykové či omamné 
látky, v prostoru hrací plochy je ve smyslu § 8, zákona 379/2005 Sb. v platném znění zákaz 
kouření. 

 V případě nouze nebo nebezpečí je nutné volat:  
o 112 (IZS) 
o 150 (hasiči) 
o 155 (lékařská služba) 
o 158 (Policie ČR) 

 
 
 
 

Provozní řád mateřské školy je závazným dokumentem pro všechny zúčastněné strany.  

 

 

 

 
 
Ve Střelicích dne 25. 8. 2016    …………………………………………..   
       Zuzana Hloušková 
       zástupkyně řed. pro předškolní vzdělávání 
 
 
Aktualizace: 1. 7. 2022 


