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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Škola
Č. j.
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Účinnost od

Mateřská škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace
MSKKo 25/2020
1.8.
Skartační znak S5
1.1.2020

1. Údaje o zařízení
Název školy:
Adresa školy:
Telefon:

MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace
Hlučínská 256/189, 747 21 Kravaře
553 67 11 43

Ředitelka školy:
Telefon:
IČO:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:

Renata Rozkošná
734 481 452
709 40 061
Město Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Typ MŠ:
Kapacita školy:
Provozní doba školy:

celodenní s pravidelným provozem
68 dětí
6.30 – 16.00 hod

2. Režimové požadavky
Režim dne je z organizačních důvodů školy stanoven pro jednotlivé třídy a je pružně
přizpůsobován aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole (MŠ) je dostatečně dbáno na
soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných
činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je nutností z důvodu zajištění provozu vzhledem
k organizaci předškolního vzdělávání: z důvodů nutností překryvů a aktivit, popřípadě
zájmových kroužků vedených pedagogickými zaměstnanci školy, ale je prováděno pouze
v nutných případech. MŠ se intenzivně zaměřuje na zdravý životní styl a tímto směrem
orientuje své aktivity.
a) Nástup dětí: dle potřeb zákonných zástupců, pozdější příchody (po 9.00 hodině) je třeba
předem hlásit, povinností zákonných zástupců je dovést dítě do třídy a osobně je předat
pedagogickému pracovníku školy. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně
přizpůsobený adaptační režim.
b) Spontánní činnosti: prolínají se s činnostmi didakticky zacílenými ve vyváženém poměru
a se zřetelem na osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání.
c) Didakticky zacílené činnosti: jsou využívány k naplňování cílů RVP, ŠVP a TVP
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d) Pohybové aktivity:
• zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,
relaxační) a pohybové hry
• pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a prvky jógy
• didakticky cílené pohybové činnosti
• dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
e) Pobyt venku: denně (dle počasí) v rozmezí 9.45 – 12.00 hodin, v letních měsících
odpoledne do odchodu dětí domů. Za vhodného počasí se činnosti přesouvají co nejvíce
ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a při
inverzích.
Prostory pro pobytu venku: školní zahrada, vycházky do okolí
Údržba školní zahrady: dle potřeby sekání trávníků, denně zakrývání pískoviště, v létě
propařování pískoviště, dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti (viz Provozní
řád zahrady)
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti se zaměřením na získávání
povědomí o okolním světě, přírodě a pro pohybové aktivity
f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min.
odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku postupně
vstávají a jsou jim nabídnuty náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry). Lehátka
denně připravují a uklízí školnice s uklizečkou tak, že nejprve proklepou a ustelou
lůžkoviny a navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.
g) Stravování:
Strava je připravována v Zařízení školního stravování a dovážena do MŠ (viz smlouva).
• svačiny se podávají v době od 8.50 do 9.15 hodin, odpoledne od 14.00 do 14.30
hodin. Dětem je připraven dostatek nápojů a potravin, starší děti si samy prostírají a
samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší
nádobí na místo k tomu určené. Malým dětem je svačina podávána.
• obědy se vydávají od 11.30 do 12.30 hodin. Polévku a hlavní jídlo připravuje
pracovnice pro výdej stravy. Dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají
děti dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci
vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.
• při onemocnění dítěte je možno odnést oběd v jídlonosiči - pouze 1. den nemoci
• Zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby!
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici tekutiny v konvici a své hrnečky, na zahradě
v termo nádobě. Velké děti se obsluhují samy, malým dětem nalévá dospělý. Učitelky
vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál dle potřeby. Dětem jsou nabízeny
nápoje sladké i nesladké.
i) Otužování:
• pravidelné větrání tříd
• školnice a uklízečka sleduje vytápění školy, nastavuje na přiměřenou teplotu
• dostatečný pobyt venku
• kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

3. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita

větrání, vytápění), osvětlení
Teplota vzduchu:

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22° C)
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Větrání:
Denní osvětlení:

Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností je zajištěna
nástěnnými teploměry).
Větrání zajišťují pedagogické i provozní pracovnice. Místnosti jsou
větrány v kratších, ale častých intervalech.
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující
denní osvětlení.
V oknech jsou instalovány žaluzie, které zajišťují zrakovou pohodu.

4. Zásobování pitnou vodou
Zdroj:

veřejný vodovod
Zařízení je zásobováno pitnou vodou vyhovující hygienickým
požadavkům.

5. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla:

Lůžkoviny jsou vyměňovány jednou za 21 dní, ručníky jednou za týden,
nebo v případě potřeby ihned.
Praní prádla:
Prádlo se pere v odděleném prostoru v MŠ.
Manipulace s prádlem, skladování prádla:
Použité ložní prádlo, ručníky, utěrky se třídí v části k této činnosti
určené, použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci
okolí nečistotami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté
prádlo udržováno zásadně odděleně od prádla použitého. Obaly jsou
omyvatelné a dezinfikovatelné nebo jednorázové. Použité prádlo
v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru a pere se v MŠ.
Čisté prádlo v zařízení se skladuje v čistých, uzavíratelných a
pravidelně dezinfikovaných skříních a regálech.

6. Hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění:
Denní úklid:
Setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních
parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění
koberců vysavačem.
Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí
umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech.
Týdenní, celkový:
Dále:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a
dezinfikování umýváren a záchodů.
Čtyřikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně
celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování,
v případě potřeby ihned.
3

Mateřská škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace

Způsob a četnost dezinsekce a deratizace:
Dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci
s odbornými pracovníky DDD.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavíratelných nádob
umožňujících snadnou sanitaci nebo do jednorázových plastových
obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně
odpovídajícím způsobem.

7. Další požadavky
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Aktivity:
Vlastní programy podpory zdraví, prevence nemocí a patologických
jevů (viz Program prevence patologických jevů).
Evidence a registrace úrazů
Evidence úrazů je prováděna do Knihy úrazů.
Lékárnička první pomoci:
Uzamykatelná lékárnička je umístěna v šatně na místě pro děti
nedostupném. Seznam telefonních čísel je k dispozici všem
zaměstnancům školy v ředitelně školy. Jsou zpracovány směrnice
zajišťující seznámení s bezpečností při činnostech s dětmi, se kterými
byli seznámeni všichni zaměstnanci školy.
Tento provozní řád nahrazuje provozní řád ze dne 1.9.2017
Tento provozní řád nabývá účinnosti 1.1.2020
V Kravařích dne 1.1.2020
……………………………………….
Renata Rozkošná
ředitelka MŠ

Níže potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s provozním řádem MŠ.
Jméno:

Datum:

Podpis:

Štědroňová Martina

…………………….

…………………………

Cygalová Claudie

…………………….

…………………………

Kupková Pavla

…………………….

…………………………

Malá Jana

…………………….

…………………………

Koreníková Lucie

…………………….

…………………………

Ing.Kurková Michaela

…………………….

…………………………
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Kubínová Marie

……………………..

………………………..

Čekalová Marie

…………………….

…………………………

Janíková Karin

………………………

………………………..
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