
PROVOZNÍ ŘÁD 

 

Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 

 

 

Údaje o zařízení 

 

Adresa:  Rozdrojovice, Šafránka 54, 664 34 p. Kuřim 

Telefon: 538700471, 538700472 

IČO:  75003759 

Ředitel: Mgr. Jiří Fidrmuc 

Odpovědná osoba pro MŠ:  Bc. Kateřina Dobiášová, vedoucí učitelka 

Zřizovatel: obec Rozdrojovice 

Email: msrozdrojovice@volny.cz 

 

Popis zařízení 

 

Dvoutřídní mateřská škola 

Kapacita: 36 dětí 

Zapsáno: 36 dětí 

Věkové složení: 2 – 7 let 

Provozní doba: 7.00 – 16.30 

Využití zařízení včetně pozemku k jiným aktivitám: 

- organizované společné činnosti pro rodiče a děti, dle plánu spolupráce s rodiči 

- zařízení není využíváno pro jiné druhy aktivit 

- zařízení není využíváno pro stravování cizích strávníků 

 

Režimové požadavky 

 

Režim dne: 

 

ŠKOLKA1 

7.00 - 8.00 - scházení dětí ve ŠKOLCE 2, ranní blok spontánních činností, individuálních 

řízených činností 
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8.00 - děti se přesouvají do ŠKOLKY 1, blok spontánních činností, individuálních řízených 

činností 

8.45 - 9.15 ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, ranní cvičení 

9.15 - svačina 

9.30 - 10.00 -  tematické a projektové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry 

10.00 - 12.00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity, školní zahrada, 

vycházky do lesa a na hřiště 

12.15 - 12.45 - oběd, příprava na odpolední odpočinek, odcházení dětí po obědě 

12.45.-14.15 - odpolední odpočinek, nejstarším dětem a dětem s nižší potřebou spánku je po 

odpočinku na lůžku nabízen klidový režim, děti vstávají individuálně, nejpozději však ve 

14.15 hod. 

14.45 - odpolední svačina 

15.00 - děti se přesouvají do ŠKOLKY 2 

 

ŠKOLKA 2 

7.00 - 8.30 - scházení dětí, ranní blok spontánních činnosti, individuálních řízených činnosti 

8.30 - 8.45 - ranní cvičení 

8.45 - 9.00 - svačina 

9.00 - 9.30 - ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, tematické činnosti, prožitkové činnosti, 

pohybové činnosti, spontánní hry... 

9.30 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, školní zahrada, vycházky do lesa a na 

hřiště, pohybové aktivity 

11.45 - 12.30 oběd, příprava na odpolední odpočinek, odcházení dětí po obědě 

12.30 - 14.15 - odpolední odpočinek, děti vstávají individuálně, nejpozději ve 14.15 hod. 

14.45 - odpolední svačina 

15.00 - 16.25 - odpolední spontánní činnosti, odcházení domů. 

 

 

V případě náhlého onemocnění dítěte si rodič může přijít pro oběd pouze první den a to 

v době od 11.00. do 11.15 hod. 
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Pitný režim: děti mají celý den k dispozici čaj, vodu nebo ovocné nápoje ve várnici nebo 

v termosce, obsluhují se samy, případně pomůže učitelka. Děti jsou vhodnou formou 

vybízeny k pití několikrát denně. 

Otužování: vzduchem - dostatečné větrání rekuperačním systémem, pobyt venku za každého 

počasí s výjimkou silného větru a deště, teploty pod -10 stupňů, inverze. 

 Časový odstup mezi dvěma jídly nepřesahuje 3 hodiny. 

Lehátka a lůžkoviny připravuje provozní pracovnice do herny v době pobytu venku, uklízí je 

učitelka. Dřevěná lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v herně ve větratelných policích. 

 

 Zajištění vhodného mikroklimatu 

 

Teplota vzduchu: denní místnosti 20 – 22, pokud teplota vzduchu ve třech po sobě 

následujících dnech klesne pod 18, případně v jednom dni pod 16 bude provoz mateřské školy 

zastaven. Kontrola teploty vzduchu je prováděna teploměrem umístěným 1,5 m nad zemí.  

Větrání: rekuperační systém - 2x ročně čištění filtru, okna 

Osvětlení: denní boční osvětlení je zajištěno okny a dveřmi na terasu, umělé osvětlení je  

horní. Ochrana před oslněním a zajištěním zrakové pohody je zajištěna horizontálními  

žaluziemi. V horní třídě venkovní roletou. Použité barvy jsou přírodní a příjemné, povrch je 

upraven tak, aby neoslňoval a neodrážel světlo. Televizní obrazovka je umístěna tak, aby 

nebyla proti oknům a děti byly při sledování v dostatečné vzdálenosti. Doba sledování 

nepřesáhne 30 minut.  

 

Zásobování pitnou vodou 

 

Zdroj: obecní vodovod. 

 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

 

Výměna prádla: lůžkoviny jednou za 3 týdny, ručníky jednou za týden, v případě potřeby 

ihned. 

Praní prádla: pračka se sušičkou v určené místnosti. Špinavé prádlo je ukládáno do 

omyvatelného koše na prádlo v místnosti s pračkou, který je pravidelně dezinfikován a 

vypráno v co nejkratší době. Čisté prádlo je ukládáno do uzavíratelné skříně, která je 
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pravidelně dezinfikovaná. S prádlem bude manipulováno tak, aby se použité prádlo nedostalo  

do kontaktu s prádlem čistým.  

 

 

 Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim 

 

Způsob a četnost úklidu a čištění: 

 

Denní úklid: 

- podlahy, nábytek, kliky dveří, okenní parapety – setření navlhko 

- vysávání kobercových ploch 

- vynášení odpadků 

- umyvadla, záchodové mísy, záchodová prkénka, splachovadla – umytí čistícími prostředky 

s dezinfekčním účinkem 

 

Týdenní a celkový úklid: 

- jedenou týdně umytí stěn na záchodech a v umývárně čistícími prostředky s dezinfekčním  

   účinkem,dezinfekce koše na prádlo 

- třikrát ročně mytí oken včetně rámů, svítidel 

- dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy 

- jedenkrát za dva roky malování 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 

- pevné odpady jsou ukládány do uzavíratelných nádob umožňujících snadnou sanitaci nebo 

do jednorázových plastových obalů 

- obaly z plastů a papíru jsou ukládány zvlášť a vynášeny do odpovídajících kontejnerů 

 

Postup při náhlém onemocnění dítěte: 

Pokud je dítě nemocné, není při ranním předávání do mateřské školy přijato. Pokud dojde 

k náhlému onemocnění, neprodleně telefonicky informujeme rodiče, kteří jsou povinni si dítě 

v co nejkratší době z mateřské školy vyzvednout.  
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 Bezpečnostní opatření 

 
- rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ 

- za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich 

zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě 

- zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu 

- bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům 

- pokud bude pověření trvalého charakteru, lze je zaznamenat do evidenčního listu 

dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou 

  

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 

- program vzdělávací práce je koncipován tak, aby podporoval a umožňoval zdravý psychický 

i fyzický vývoj dětí, vychází z vývojových specifik dětí předškolního věku 

- vzdělávací práce v naší mateřské škole doplňuje rodinnou výchovu, poskytuje dětem 

dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení a smysluplně obohacuje jejich denní 

program 

- děti se zde učí komunikovat, respektovat druhé, setkávají se s novými pravidly soužití, učí 

se soudržnosti, obětavosti a toleranci 

- zdravé životní návyky rozvíjíme formou vhodně zvolených her 

 

Přijímání dětí 

Děti jsou přijímány na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, součástí je 

vyjádření lékaře, zda dítě může navštěvovat předškolní zařízení a zda je pravidelně očkováno.  

 

Školní zahrada 

 

- učitelky zodpovídají za uzamčení branky nebo zaklapnutí bezpečnostní západky 

- dětem je v letních měsících zajištěn pitný režim i na školní zahradě 

- děti jsou seznámeny s pravidly používání herních prvků 

- učitelka zajišťuje bezpečnost dětí,  denně kontroluje herní prvky 
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Další informace 

 

- na viditelných místech jsou umístěna důležitá telefonní čísla 

- při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče informování telefonicky 

- případné úrazy jsou ihned evidovány v knize úrazů 

- lékárnička první pomoci je pravidelně doplňována 

 

Vypracovala: Bc. Kateřina Dobiášová 

Dne 26. 8. 2011 

Aktualizace: 27.8. 2015 


