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1. Údaje o zařízení
Typ MŠ:
s celodenním provozem
Odpovědná osoba: ředitelka školy Mgr. Alena Kuželová
Zřizovatel:
Statutární město Olomouc
Kapacita:
50 dětí
Provozní doba:
7.00 – 16.30 hod.
Počet tříd:
2
Využití zařízení pro jiné aktivity:
- zařazení a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče: dle ročního plánu
cca 4 x ročně, obvykle v odpoledních hodinách.
Stravování cizích strávníků: není

2. Režimové požadavky
Nástup dětí: doporučená doba je od 7.00 do 8.30 hod, rodiče jsou povinni dítě osobně předat
učitelce. Při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně adaptační režim.
Určená povinná docházka dětí předškolního věku: 8.30 – 12.30 hod.
Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
Před obědem - v 11.45 hod.
Po obědě
- od 12.30 do 12.45 hod.
Odpoledne - od 14.30 hod.
Rámcový denní režim:
7.00 – 8.50
příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovníkům,
děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry, individ.
logopedickou prevenci, pohybové aktivity (řízená tělovýchovná chvilka),
aktivity dětí řízené pedagogem (individuální, skupinové)
8.50 – 9.20
průběžná samoobslužná přesnídávka podle potřeb dětí, osobní hygiena
9.20 – 9.50
didakticky cílené činnosti dle týdenního tematického plánu, sebehodnocení,
vzájemná diskuze a výběr námětů pro další činnosti (aktivity řízené pedagogem)
9.50 – 11.50
osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní
činnost - v letních měsících dříve - od 9.20 h.
11.50 – 12.30
společný oběd, osobní hygiena, čištění zoubků, převlékání do pyžam
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12.30 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 16.30

pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku,
klidové činnosti s tematickým zaměřením pro nespící děti
osobní hygiena, odpolední svačina
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na
hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí
pobyt na školní zahradě.

Stanovený základní denní režim může být dále aktuálně přizpůsoben dětem od 2 do 3 let, pokud se
v mateřské škole vzdělávají, a to zejména v souvislosti s jejich individuální potřebou aktivity
odpočinku a spánku – zřízením odpočinkového koutku v herně, změnou režimu pobytu venku,
změnou doby oběda a spánku – posunutím cca o 30 minut dříve.
V denním režimu je zajištěno souběžné působení dvou pedagogů v každé třídě po dobu alespoň
2 hodiny denně.
Ráno a odpoledne, v okrajových částech provozu, jsou třídy spojeny. Provoz začíná a končí obvykle
ve II. třídě – ve Včelkách.
Spontánní hra: v průběhu celého dne, dle volby dětí.
Didakticky cílené činnosti: v průběhu celého dne, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Sledování televize: není.
Sledování monitoru PC, tabletu:
- Frekvence zařazení během dne, týdne: max. 1 x denně pro jedno dítě.
- Doba trvání v jednom sledu: 15 minut.
- Osoby kontrolující dobu trvání: pedagogičtí pracovníci.
Pohybové aktivity:
- Podmínky, vybavení: v budově jsou k dispozici 2 třídy, 2 herny (švihadla, míče, ribstoly, žebříky,
švédské lavičky, švédská bedna, pingpongový stůl, žíněnky, obruče, kroužky, drátěnky, pytlíky na
cvičení, šátky, stuhy, kuželky, chůdy, lana, trampolína, rovnovážná houpačka, balanční polokoule,
polykarpova stavebnice, rehabilitační ježci, vymezovací kužely, látkový tunel, tyče, plnitelé cihly,
velké padáky),
školní zahrada: lanová překážková dráha, provazový žebřík, zavěšené houpačky, kladiny, plastové
potrubí-průlezka, velká věž se skluzavkou, 2 pískoviště – 1x se zastíněním, venkovní trampolína,
víceúrovňové terénní prvky – gumová lavice a uměle vytvořený přírodní kopeček v terénu,
víceúčelové herní hřiště s gumovým povrchem ve dvoře.
- Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky: zdravotně pohybové chvilky, pohybové a taneční
hry, cvičení při hudbě, cvičení s TV náčiním, cvičení na TV nářadí, pohybové dramatizace
a improvizace, pobyt na školní zahradě – využití herních prvků, v zimě - bobování, pohybové,
míčové a dopravní hry na hřišti, skákací hrad – podle podmínek školy (na školní zahradě),
vycházky, ježdění na koních – podle podmínek školy.
- Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu: průběžně stále – zařazovány do všech
aktivit během dne, kromě odpočinku,1-2 x týdně prodloužená tělesná výchova.
Pobyt venku:
- Pozemek využívaný k pohybovým aktivitám: školní zahrada, víceúčelové hřiště s umělým povrchem
ve dvoře školy, hřiště v okolí MŠ.
- Údržba zahrady: sečení trávy provádí Technické služby města Olomouce na základě smlouvy, další
údržbu zeleně externí firmy dle aktuální potřeby, průběžný úklid a pořádek provádí provozní
pracovnice školy.
- Údržba pískovišť: 1x ročně zkypření a urovnání, krytí ochranou prodyšnou plachtou, v létě
zavlažování písku.
- Opatření na zabránění kontaminace písku: propařování písku, zábrana vstupu volně pobíhajících
zvířat zakrytím plachtou, výměna písku externí firmou 1x za 4 roky.
- Denní doba pobytu venku: dopoledne od 9. 50 do 11.50 hodin, odpoledne od 14.45 do 16.30 h.
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Délka pobytu venku upravována podle počasí, v letních měsících prodlužována i nad rámec
uvedených časových intervalů. Pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán při nepříznivém nebo
inverzním počasí. O inverzním počasí nás aktuálně informuje elektronickou cestou zřizovatel.
- Způsob využití pobytu venku: pedagogové plní výchovně vzdělávací cíle vytyčené ve Školním
vzdělávacím programu – spontánní a řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou
(zahrada, dvůr - hry v pískovišti, míčové hry, pohybové hry, dopravní hry, námětové hry, sezónní
činnosti – slunění, otužování - sprchování, klouzání, bobování, sportovní dny, mimo školu –
procházení, pohybové hry na okolních hřištích).
Odpočinek, spánek:
- Zařazení v režimu dne: v době od 12.45 do 14.10 hod.
- Respektování individuálních potřeb dítěte: délka odpočinku a spánku - dle individuálních potřeb
dětí. Půl hodiny odpočinku pro všechny děti, potom jsou dětem, které neusnou pedagogem nabídnuty
klidové činnosti (grafomotorika, výtvarné a pracovní činnosti, práce s knihou, didaktické hry).
- Ukládání lehátek: do samostatné větratelné místnosti vedle herny.
- Ukládání lůžkovin a pyžam: pro každé dítě do samostatné poličky.
- Provětrání: ve větrané místnosti rozložením lůžkovin a pyžam na lehátku.
Stravování:
- Příprava stravy: dovoz ze školní jídelny Helsinská 11, Olomouc.
- Podávání svačin: průběžně podle potřeb dětí dopoledne od 8.50 do 9.20 hod.,
odpoledne od 14.10 do 14.30 hod., systém podávání svačin: samoobslužný.
- Obědy: doba výdeje od 11.50 do 12.30 hodin, při výdeji jídla je dbáno na dodržení stanovené teploty,
určené hygienickými předpisy, způsob výdeje oběda: učitelky v jednotlivých třídách, pracovní oděv,
osobní hygiena.
- Časový odstup jednotlivých jídel: nepřesahuje 3 hod.
- Dovoz stravy: mezi 6. a 7. hod. a mezi 9.30 až 11. hod., manipulaci provádí pracovnice školní výdejny.
- Ohřev: možnost ohřevu stravy v mikrovlnných troubách.
- Uchovávání studené stravy: v lednicích v kuchyňkách jednotlivých tříd.
- Uchovávání teplé stravy: v převozních nádobách, výdej těsně před podáváním.
- Nádoby na dovoz stravy: nerezové várnice, termoporty.
- Výdej stravy za nemocné dítě: v době od 11.40 do 11.50 hod.
- Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: učitelky a provozní pracovnice, děti samostatně v průběhu
celého dne z přistavených nádob na nerezových jídelních vozících či stolcích. Použité nádobí děti
pokládají do spodní police jídelního vozíku.
Pitný režim:
- Pedagogové vedou děti k pití v průběhu celého dne.
- Pitný režim v jednotlivých třídách: na samostatném nerezovém stolku jsou umístěny konvice
s ovocnou šťávou nebo čajem a vodou, děti si dle potřeby nalévají samy do svých nádobek.
Konvice doplňují a udržují provozní pracovnice.
Při pobytu na školní zahradě: samoobslužné nerezové pítko.
- Příprava, doplňování nápojů ve škole: sirupy, voda – stále, čaj - dovoz společně s dovozem stravy
- Druh podávaných nápojů: čaje, mléčné nápoje, minerálky, vitamínové nápoje, sirup, voda.
Otužování:
- Způsob: denní pobyt venku, přiměřené oblékání dle počasí, denní přirozené větrání místností.
- Dbáme na to, aby místnosti nebyly přetápěné, dostatečně a pravidelně větráme - v zimě se větrá
krátce a intenzivně (pedagogové, provozní pracovnice).
- Při vhodném počasí jsou činnosti přenášeny ven, je dbáno na přiměřené oblečení dětí.
- V letních měsících se děti otužují vodou a sluncem (mlhoviště na školní zahradě), v zimních měsících
hry se sněhem, bobování.
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Zajištění vhodného mikroklimatu:
- V místnostech udržujeme vhodné mikroklimatické podmínky. Pokud by teplota vzduchu klesla
pod 18 stupňů Celsia ve třech po sobě následujících dnech, nebo pod 16 stupňů Celsia v jednom dni,
musí být provoz MŠ okamžitě zastaven.
- Všechny prostory obývané dětmi jsou větrány přirozeným větráním oken.
- V místnostech je zajištěno vyhovující denní světlo díky dostatečně velkým oknům,
všechny místnosti obývané dětmi jsou osazeny stropními svítidly dle platných zákonných norem.
- V obou třídách jsou okna opatřena žaluziemi pro regulaci denního osvětlení.

3. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla:
lůžkoviny – 1 x za 3 týdny, v případě potřeby ihned
ručníky dětí, pyžama – 1 x týdně (pátek), v případě potřeby ihned
oblečky, textilní hračky a doplňky – 1 x za rok
Způsob praní prádla:
vlastní prádelna – lůžkoviny, ručníky, utěrky, oblečky, textilní hračky a doplňky
rodiče – pyžama
Způsob manipulace s prádlem: provádí provozní pracovnice
Skladování špinavého prádla: v koších s okamžitým odnesením do prádelny
Skladování vyžehleného prádla v prádelně: v určených regálech
Skladování vlastního čistého prádla – v uzavíratelných skříních.

4. Způsob a četnost úklidu
Všechny pracovnice byly poučeny o bezpečném uložení čistících a dezinfekčních prostředků z dosahu
dětí a mimo prostory, kde se děti pohybují.
Běžný úklid, prováděný denně:
- vytření všech podlah tříd, šaten a schodiště mycím přípravkem s desinfekčním účinkem
- čištění stolků po každém jídle navlhko mycím přípravkem
- v umývárnách mytí podlah, baterií, umyvadel, záchodových mís, pisoárů a sedátek mycím
přípravkem s desinfekčním účinkem, vyleštění zrcadel
- luxování koberců ve třídách, ve vstupní hale – u hlavních dveří
- vytírání kuchyně mycím přípravkem s desinfekčním účinkem a udržování čistoty v ní, umývání
nádobí a nádob pro dovoz stravy mycím přípravkem
- mytí nádobek na pitný režim
- otření prachu navlhko ve všech místnostech (na okenních rámech, nábytku, krytech radiátorů,
hračkách dětí, klik u dveří)
- větrání, příprava a úklid lehátek a lůžkovin
- podle situace vynášení odpadkových košů do popelnice, nejméně však 1 x denně.
Týdenní úklid:
- umytí omyvatelných částí stěn všech hygienických zařízení včetně jejich zařizovacích předmětů
+ zástěn mezi WC, klik u dveří a dětských hřebenů - dezinfekčním prostředkem,
baterií přípravkem proti vodnímu kameni
- luxování koberce v ředitelně, víceúčelové učebně (dílně)
- úklid školní zahrady – zametení, vysbírání případných odpadků (kontrola kolem plotu), umytí
venkovního umyvadla a pítka
- zametání chodníků kolem budovy školy, udržování pořádku kolem popelnic, zametení dvoru
a víceúčelového hřiště.
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Úklid 1x měsíčně:
- mytí všech dveří mycím přípravkem s desinfekčním účinkem, vyleštění skleněných výplní dveří
- vyklepání, vyvětrání lehátek a lůžkovin
- úklid sklepních prostor (mytí podlah a zařízení, otření prachu navlhko)
- odstranění pavučin na stěnách a stropech v celé budově
- odtravňování venkovních prostor (záhony a všechny pochůzné plochy).
Úklid 3x za rok:
- umytí oken včetně rámů a žaluzií
- čištění (odprašnění + navlhko) radiátorů
- výměna záclon.
Úklid 2x za rok:
- umytí svítidel a světelných zdrojů
- celkový úklid všech prostor v budově včetně zařizovacích předmětů (omytí nábytku, hraček).
Úklid 1x za rok:
- praní dětských dek a polštářů, úklid kabinetů, skladů, venkovních prostor a staveb (domků).
Další dle potřeby:
- zalévání květin, údržba akvária
- úklid zahradního a kontejnerového domku
- před sezónou a po sezóně umytí + dezinfekce hraček a pomůcek pro pobyt venku, příprava
a zazimování venkovních vodních zařízení (umyvadlo, mlžítko a pítko)
- kropení pískoviště v letních měsících
- odklízení sněhu v zimě, posyp solí či pískem proti uklouznutí
- provádění dezinfekce při výskytu infekčních přenosných nemocí dle pokynů nadřízených orgánů.

5. Závěrečná ustanovení
Provozní řád je celoročně vyvěšen v zádveří budovy mateřské školy vedle ředitelny, dále na webových
stránkách školy, je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem
prokazatelně seznámeni.
Ruší se platnost předchozího Provozního řádu č.j. MŠŠk 2062017, ze dne 14. 8. 2017.

V Olomouci, dne 27. 8. 2018

Mgr. Alena Kuželová, ředitelka školy

Vyvěšen na nástěnce a na webových stránkách školy: 31. 8. 2018.
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