P R O V O Z N Í Ř Á D MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJŠICE
Mateřská škola, jako zařízení pro výchovu a vzdělání, je povinna (§ 7 odst. 1 zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí,
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu a
nakládání s prádlem v provozním řádu.

I. Údaje o zařízení
ADRESA: Mateřská škola Svojšice, okres Kolín, Svojšice č. 121,
281 07 Svojšice telefon
TELEFON : 321 783 737
Email :
ms_svojsice@volny.cz
Web :
www.skolkasvojsice.cz
IČO :
46383719
ZŘIZOVATEL : Obec Svojšice
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Ivanka Jiráková, ředitelka školy

II. Popis zařízení
Typ: jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita:: 28 dětí v 1 třídě ( viz Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)
Počet zapsaných dětí : 28
Věkové složení : 2,5 – 6 let
Provozní doba: od 6,30 do 16,00 hodin
Součásti subjektu : mateřská škola – IZO :108002811 kapacita : 28
školní jídelna - výdejna - IZO: 113300492 kapacita : 28
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Aktivity školy:
-Besídky k různým příležitostem ( za účasti rodičů )
-Společné akce dětí a rodičů – ukázky výchovné práce, společný výlet,
-Školní výlety
-Divadla v MŠ , návštěva divadla Kolín
-Spolupráce s okolními MŠ a ZŠ – návštěvy, společné akce, účast na jejich programech
-Návštěvy zajímavých míst v obci a okolí – knihovny, pošta, zámek – Domov Svojšice
-Spolupráce s OÚ Svojšice
-Návštěvy v I. tř. ZŠ Plaňany, ZŠ Kouřim
-Poradenská služba pro rodiče, nabídka odborné pomoci ( vyšetření )
-Vyhledávání sponzorů
Podmínky věcné (materiální, hygienické a ekonomické)
Budova MŠ má dostatečně velké světlé prostory (šatna, třída, herna, výdejna, umývárna s WC
pro děti, toaleta pro zaměstnance) odpovídají hygienickým předpisům.
V herně je v provozu čistička vzduchu.
Z hlediska bezpečnosti je budova způsobilá k provozu MŠ / viz revize/.
K objektu patří i zmodernizovaná a průběžně udržovaná oplocená školní zahrada, která je
využívaná pouze pro potřeby školy.
Tělovýchovné nářadí a vybavení zahrady umožňuje rozmanité pohybové aktivity a je
bezpečné (pravidelná kontrola), písek v pískovištích je pravidelně obměňován z certifikované
pískovny. Venkovní altán slouží za příznivého počasí k přenášení činností s dětmi ven.
K dispozici jsou dětem venku i rozmanité „venkovní“ hračky uložené v zahradním domku.
Dětský nábytek, hračky, doplňky a pomůcky jsou zdravotně nezávadné, vhodné pro různé
věkové skupiny, odpovídají počtu dětí, jsou v dosahu dětí, dostupné, děti si hračky samostatně
berou i uklízí, rozmístěny jsou ve třídě i hrací kouty, rozbité hračky jsou vyřazovány,
obnovovány a doplňovány dle nových trendů.
Interiér je účelný, je průběžně modernizovaný, prostorové uspořádání vyhovuje.
Třída je vybavena na odpočinek matracemi, které jsou bezpečné a zdravotně nezávadné,
denně se rozkládají v prostorách herny. Lůžkoviny -deky a polštářky, které se dají snadno
udržovat (vypratelné- nebo vyčistit) jsou uloženy ve skříních s úložným prostorem odděleným
pro každé dítě. Vše je jmenovitě označeno.
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Hygienické zařízení je vyhovující, jednotlivá WC jsou oddělena zástěnou pro větší soukromí
dětí, k dispozici je sprchový kout.
Šatna pro zaměstnance slouží částečně i jako sklad pomůcek.
Škola se snaží o estetickou výzdobu, jsou využívány i práce dětí – nástěnky, výstavky, apod.,
tak, aby byly dětem i jejich rodičům dostupné.
Škola je udržována v čistotě, teplota prostor i osvětlení je v souladu s příslušnými předpisy, v
celém areálu je přísný zákaz kouření.
Součástí MŠ je školní jídelna -výdejna, kde pomocná kuchařka připravuje přesnídávky a
odpolední svačiny pro děti a vydává obědy dovážené ze ŠJ při ZŠ Zásmuky pro děti a
zaměstnance MŠ.
Provoz a přijímání dětí upravuje Školní řád, Provozní řád, Provozně sanitační řád výdejny
pokrmů a další příslušné vnitřní směrnice.
Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu – plat ředitelky, učitelek, pomocné
kuchařky a školnice, účetní MŠ.
Plat školní asistentky je hrazen z dotačního titulu Šablony do škol.
Obec Svojšice jako zřizovatel dotuje finančními prostředky provoz školy.
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřní směrnicí a cenovým výměrem platným
od 1.9. do 31.8.
Cena stravného byla stanovena: viz aktuální ceník v Řádu školní jídelny.
Účetnictví zajišťuje škole účetní MŠ, která pracuje v MŠ ve vedlejším pracovním poměru,
mzdy zpracovává Služba školám Kolín.

III. Režimové požadavky
Nástup dětí – děti se přijímají v době od 6,30 hod. do 8.00 hod. Po předchozí dohodě s rodiči
se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti mohou do zařízení nastoupit dle vlastních potřeb a dle
potřeb rodičů v průběhu dne, i pouze na některé dny v týdnu, odchází po obědě nebo po
odpoledních činnostech.
Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v rozsahu
nepřetržitých 4 hod. v době od 8.00 do 12,00 hod.
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Denní řád:
- časové rozdělení je pouze orientační
6,30 – 8,30 hod: ranní spontánní hrové činnosti
8,30 – 9,00 hod.: denní cvičení, hygiena
9,00 – 9,15 hod.: přesnídávka
9,15 – 11,45 hod.: řízená hrová činnost, pobyt venku
11,45 – 12,30 hod.: hygiena, oběd
12,30 – 14,30 hod.: hygiena, odpočinek, klidové činnosti, ind. přístup
14,30 – 16,00 hod.: hygiena, svačina, odpolední spontánní hrové činnosti až do odchodu dětí

Ranní filtr-se provádí každodenně při nástupu dítěte do MŠ, je při něm zjišťován aktuální zdravotní stav
dítěte a výsledek zaznamenán do sešitu.
OBSAH ČINNOSTÍ

Hra a činnosti řízené pedagogem-různé typy her a zájmových činnosti dle přání dětí
-motivované skupinové hry na různé náměty
-řízené hry s pravidly
-tělovýchovné a zdravotní cvičení, pohybové hry
-hudební chvilky
-zábavná cvičení intelektu, paměti, hádanky, grafomotorická cvičení
-jazyková cvičení + výslovnost
-pozorování přírody, ochrana přírody
-individ. práce s dítětem, příprava na vstup do ZŠ, práce s dětmi s odkladem školní docházky
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-v průběhu celého dne je dbáno na dodržování zásady vyváženosti spontánních her dětí a
činností řízených pedagogem. Dětem je dán dostatečný prostor a podmínky pro spontánní hru
při níž mají možnost využít pestrou nabídku her a hraček, jež jsou jim volně přístupné.
MŠ je vybavena hračkami, pomůckami a materiály odpovídajícími počtu dětí i jejich věku;
vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno.
Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a k zapojení do činností, kde je jim ponechán prostor
pracovat svým tempem. Mají možnost zapojit se do činností v malých i větších skupinách, při
nichž se vychází z potřeb a zájmů dětí a které vyhovují jejich individuálním vzdělávacím
potřebám a možnostem. Je jim poskytován dostatečný prostor pro osobní soukromí.

Sledování televize
– děti sledují pouze program určený pro mateřské školy a to 1x, maximálně 2x týdně v délce
15 – 20 minut, dále je využíváno video a CD přehrávač na sledování pohádek a výukového
programu pro MŠ„Kostičky“ před odpočinkem dětí (2x –3x týdně dle zájmu dětí ).

Pohybové aktivity
Podmínky, vybavení :
Nová přístavba MŠ a zvětšení prostor herny, umožňuje dětem dostatečný prostor pro hry,
spontánní činnosti a pohybové aktivity.
Pro realizaci pohybových aktivit je dispozici dostatečné množství nářadí a náčiní (švédská lavička,
žíněnka, ribstol, Polikarpova stavebnice, míče, kruhy,balanční míče, švihadla, lana, padák, tyče, apod.).
Druh pohybových aktivit:
Zdravý tělesný rozvoj je zajištěn každodenním cvičením řízeným pedagogem a pohybové aktivity
mohou děti dostatečně rozvinout v pohybových chvilkách zařazovaných v průběhu celého dne i při
spontánním i řízeném hudebně-pohybovém projevu.
Frekvence zařazování pohybových aktivit:
Každodenní cvičení řízené pedagogem – zdravotně zaměřené činnosti -vyrovnávací, protahovací,
uvolňovací, dechová a relaxační cvičení na protažení celého těla.
Každodenní pohybové chvilky ( pohybové hry, hudebně-pohybové hry).
1x týdně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti řízené pedagogem (cvičení na nářadí, s náčiním), jež
jsou za příznivého počasí prováděny i na zahradě.

Pobyt venku
Délka pobytu :
2 hodiny dopoledne ( dle povětrnostních podmínek). Za nepříznivých povětrnostních podmínek (prudký
vítr a déšť, mráz nad –10°C, inverze ) je pobyt venku nahrazován pohybovými aktivitami a hrami v herně
MŠ.
1 hodina odpoledne (zpravidla v letních měsících a dle počasí) podle pobytu dětí v zařízení.
Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity.
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Pro pobyt venku je využívána zahrada u mateřské školy o rozloze 420 m2, vybavená
multifunkční sestavou „Mateřinka“, pískovištěm, houpačkou s jedním sedátkem a jedním
baby košem, dvěma hopsadly, altánem, dřevěným autíčkem, kolotočem, dřevěnými chůdami,
dřevěnou lávkou „Jezevčíkem“, dvěma dřevěnými lavičkami, dřevěným přenosným koněm a
zahradním domkem na ukládání hraček a pomůcek, kde mají děti dostatečný prostor pro
pohybové aktivity a hry.
Pobyt venku je realizován i formou vycházek do přírody, a to zejména v zimních měsících, doplněných
zábavnými a soutěživými hrami s konkrétním výchovným zaměřením, dle podmínek i sezónními
činnostmi (sáňkování, hry na sněhu a na ledě).
V letních měsících je dětem na zahradě k dispozici přenosný bazén na osvěžení.
Pokyny pro údržbu zahrady a pískoviště jsou rozpracovány v pracovní náplni školnice MŠ a
Provozním řádu pro zahradu.
V měsíci srpnu a září 2018 byla provedena celková rekonstrukce zahrady, byly odstraněny
nevyhovující herní prvky a nahrazeny novými.

Odpočinek
Podmínky : k odpočinku dětí není k dispozici samostatná ložnice, školnice v herně denně
rozkládá a skládá matrace s ložním prádlem. Matrace a lůžkoviny jsou uloženy v odvětraných
skříních v oddělených regálech v prostorách herny. Po odpočinku pomáhají s úklidem matrací
a lůžkovin nejstarší děti.
Lůžkoviny jsou pravidelně větrány ( dle počasí- min. 1x týdně).
Podmínky pro odpočinek nejstarší věkové skupiny dětí : v denním programu je respektována idivid.
potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí, ale vzhledem k věkově smíšené skupině dětí, je
odpočinek zařazován po obědě a organizován společným klidem na lůžku doplněným vyprávěním
nebo čtením pohádek a příběhů, poslechem CD, ojediněle je zařazeno sledování výukové videokazety
nebo CD disku, jejichž obsah se vztahuje k probíranému tématu. Dětem s nižší potřebou spánku je po
krátkém odpočinku nabízena klidná činnost dle vlastního zájmu ( hry u stolečků, kreslení, apod.) s tím,
že je třeba chovat se tak, aby nebyly rušeny děti, které odpočívají. Je také prováděn individuální
přístup a vzdělávací činnosti s přítomnými 5-6letými dětmi, pro něž je předškolní docházka povinná.
Zařazení v režimu dne : odpočinek je organizován po obědě společným klidem na lůžku.

Stravování
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava se zachováním vhodné skladby jídelníčku
a je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.
Dovoz stravy: služby týkající se stravování mateřském škole zajišťuje Školní jídelna při ZŠ Zásmuky,
odkud je strava dovážena 1x denně v nerezových termoboxech a je značena datem, počtem porcí,
hodinou dovaření, hodinou převzetí, druhem jídla a teplotou pokrmu.
Dovážení stravy zajišťuje vyčleněným autem Město Zásmuky prostřednictvím organizační složky
města - Pečovatelské služby, kterou provozuje.
Strava je přivážena cca v 11:15 hod a do doby výdeje je uložena v ohřívacím výdejním pultě
zapojeném po celou dobu v elektrické síti.
Dopolední svačinu připravuje a vydává pomocná kuchařka ve výdejně MŠ ze surovin, které dle
plánovaného jídelníčku nakoupí v místním obchodě.
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Dopolední přesnídávka je podávána v rozmezí 9,00- 9,15 hod. samoobslužným systémem děti si samostatně zvolí nápoj,vezmou svačinu (st.děti i namaží chléb ).
Prostírání na svačinu provádí „denní služba“ ( určené děti ), použité nádobí odkládají děti jednotlivě
na servírovací stolek.
Oběd je vydáván v rozmezí 12.00 – 12,35 hod. pomocnou kuchařkou, která ho přebírá od
dovozce, kontroluje a zapisuje teplotu stravy.
Děti si samostatně zvolí množství jídla i příloh (salát, kompot, ovoce); samostatně si po sobě
uklidí použité nádobí po obědě- odloží na servírovací stolek.
Odpolední svačinu připravuje pomocná kuchařka po obědě ze surovin, které nakoupí v místním
obchodě nebo jsou přivezeny spolu s obědem.
Odpolední svačina je dětem podávána v rozmezí 14,45 - 15,00 hod.
Počet stravovaných dětí v době oběda : pokud je dítě přítomno v době oběda, vždy se stravuje.
Časový odstup jednotlivých jídel : 3 hodiny.

Pitný režim
Způsob dodržování pitného režimu : v průběhu celého dne se mohou děti samostatně obsloužit,
nápojem z nerezového termoboxu s kohoutem, který je volně přístupný a umístěný na
servírovacím stolku v jídelně , kde je k dispozici čaj nebo vitamínový nápoj a ve druhém
termoboxu je pramenitá voda. Mohou také požádat o nápoj učitelku nebo provozní pracovnici.
Druh nápojů: děti mají možnost volby mezi více nápoji, které jsou obměňovány různými
příchutěmi : mléko ( kakao, bílá káva)
čaj – černý, ovocný
vitamínové nápoje
voda
Manipulace s nádobím: k jednotlivým jídlům děti pijí nápoje z porcelánových hrnečků, které
po použití odkládají na servírovací stolek, tyto jsou následně umyty v myčce na nádobí.
K pití v průběhu dne jsou používány plastové kelímky, které děti po použití odkládají na
servírovací stolek, tyto jsou myty v myčce nebo horkou vodou ve dřezu. Nádobí je pravidelně
desinfikováno pomocnou kuchařkou.

Otužování
Způsob, frekvence:
V umývárně se všechny děti pravidelně omývají vlažnou vodou, denně jsou otužovány
vzduchem při pravidelném pobytu venku ;
v letních měsících je využíván přenosný bazén na zahradě nebo sprchový kout v umývárně.
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Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole
I. Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a
to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných
mateřskou školou.

II. Opatření v průběhu vzdělávacích činností:
1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich
převzetí od zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby nebo jiného pedagoga
školy do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jím písemně pověřeným
osobám nebo jinému pedagogovi školy.
2. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům.
Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
3. Nesmí odejít od dětí !! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.
4. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté
pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či
ucha.
5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na
případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším
místě. Před zahájením cvičení ve třídě, na zahradě, hřišti, apod. musí vždy prostor
zkontrolovat, zda je prostor bezpečný, funkčnost nářadí a náčiní na cvičení je v pořádku.
7. Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti
připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Zajistí
úpravu zevnějšku dětí vzhledem k jejich bezpečnosti – zavázané tkaničky, zapnuté boty, atd.
8. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.
9. Učitelka dbá na to, aby děti požívaly vždy svoje ručníky, hřebeny, zubní kartáčky, spaly ve
svých lůžkovinách.
10. Budova je uzavřena po celý den, příchozí musí zvonit a jsou vpuštěni až po identifikaci ze
třídy videotelefonem.
11. Školnice dbá na uložení pomůcek, nářadí, čistících prostředků, které by mohly způsobit
zranění dětí, na vhodné, k tomu určené místo mimo dosah dětí (úložiště zamyká), zabezpečí
elektrické zásuvky krytkou.
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12. Učitelka přijímá do školky pouze zdravé děti, pokud dítě jeví známky nemoci v průběhu
dne, neprodleně informuje zákonného zástupce
III. Opatření při pobytu dětí venku:
1. Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za
bezpečnost nejvýše:
a/ 20 dětí z běžných tříd
b/ 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně
nebo děti mladší 3 let
2. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru na průlezky,
houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do
prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.
V letních měsících při aktivitách venku dbát na to, aby se děti chránily před sluncem –
pokrývka hlavy, hry s vodou, dodržování pitného režimu, ochranné opalovací krémy.
3. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich
bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím.
Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně
seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / přechody pro chodce,
využití reflexivních vestiček, semafory, apod./.
4. Učí děti zhodnotit bezpečnost navštíveného místa mimo MŠ a sama místo z hlediska
bezpečnosti prověří, než se zde děti začnou volně pohybovat.

IV. Opatření při sportovních akcích, výletech:
1. Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí a vzhledem k zajištění
bezpečnosti dětí o určení dalšího pedagogického pracovníka MŠ, popř. jiné zletilé osoby,
která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,
která vykonává činnost mateřské školy.
2. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních
situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.
3. Škola v přírodě – dohled nad dětmi na ŠvP je stanoven zvláštním předpisem.
Do Švp nemohou být na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž zdravotní stav by se
mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi.
Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3
dnů.
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V. Opatření při úraze:
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze,
v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz
zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat
ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Každé i drobné poranění ošetřit, popř. kontaktovat
lékaře, zaznamenat do Knihy úrazů.
Kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka Protokol o úraze.
Úrazy a zranění vždy nahlásit zákonným zástupcům dítěte – podle vážnosti: okamžitě nebo při
předávání dítěte při odchodu z MŠ.

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Způsob a intenzita větrání a vytápění :
Teplota vzduchu
Herna a třída- místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
- při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C,
ne však méně než na 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být
provoz zařízení zastaven;
- při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC a kdy je max. teplota
v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno pro děti náhradní opatření, např. jejich
pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu

Herna při cvičení (tělocvična):
optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C
Šatna:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Sprcha:
min. teplota 24 o C
Záchody:
min. teplota 18 o C
Chodba:
min. teplota 18 o C

Větrání
Způsob ovladatelnosti : odvětrání místností se provádí okny (opatřeny sítí)
Režim větrání : každodenní krátkodobé větrání v průběhu celého dne (cca 5 minut) v zimních
měsících a v době nepříznivých meteorologických podmínek)
- intenzivní větrání v letních měsících v průběhu celého dne
- intenzivní větrání při cvičení a pohybových aktivitách
- intenzivní větrání před odpočinkem dětí ( cca 15 minut –dle počasí a meteorologických podmínek)
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Používání čističky vzduchu Zibro A 40 :
Režim provozu : nepřetržitý provoz od 6,30 hod. – 16,00 hod.
Údržba : luxování vzduchového filtru 1x týdně - výměna dle potřeby

Osvětlení :
Denní osvětlení - v prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení,
a to jak přirozeným osvětlením – okny,tak umělým–zářivkami (10 ks na celou plochu –
jídelna+herna)
Pro většinu činností je směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr shora.

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody – okenní žaluzie
Zařízení pro regulaci denního osvětlení – osvětlovací otvory jsou opatřeny zařízením pro regulaci
denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné
jasové kontrasty – žaluziemi.

V. Zásobování pitnou vodou
Zdroj: veřejný obecní vodovod .
Zdravotně nezávadná voda pro přípravu nápojů pro děti je trvale zajišťována obecní vodou, jejíž
úpravu v obecní úpravně vody, dezinfekci a kontrolu nezávadnosti pitné vody zajišťuje zřizovatel
subjektu Obec Svojšice.
Upravovaná obecní voda je v MŠ používaná od března 2018.
Kapacitní hledisko: nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě.

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla:
Druh a frekvence výměny:
- lůžkoviny jsou pravidelně měněny 1x 14 dnů ( nebo dle potřeby)
- ručníky jsou pravidelně měněny 1x týdne
- výměnu lůžkovin a ručníků provádí školnice MŠ
Způsob praní prádla: vlastní pračka
- ručníky pere školnice v MŠ, ložní prádlo a prostěradlo perou rodiče dětí
- pracovní oblečení si pere pracovnice MŠ sama
- oblečky na panenky,záclony pere školnice při hlavním úklidu v MŠ
- praní prádla provádí školnice v rámci své pracovní náplně
- praní prádla je prováděno pouze v době, kdy v prostorách MŠ nejsou přítomny
děti!
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Manipulace s prádlem, skladování prádla:
- čisté prádlo se v zařízení skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných
skříních a regálech
- ložní prádlo má každé dítě uloženo v samostatně odděleném regále ve skříni
- použité ložní prádlo s prostěradlem( každé dítě má své vlastní ložní prádlo, prostěradlo je majetkem
MŠ) je po svlečení uloženo do textilní tašky, předáno zákonnému zástupci dítěte a ten ho vrací do MŠ
vyprané spolu s vypraným obalem
- použité prádlo se v MŠ neskladuje, je vypráno nebo se ihned předává k vyprání zákonným zástupcům
dětí

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu:
Úklid veškerých ploch mateřské školy provádí školnice MŠ.
Denní úklid - provádí běžný denní úklid v rozsahu čtverečních metrů k úklidu určených
včetně větrání všech místností
a) setření na vlhko: vytírá na vlhko podlahy a povrchy vodou s přídavkem stanoveného množství
saponátu, otírá prach čistou vodou, vynáší odpadky, denně luxuje koberec vysavačem, leští zrcadla,
denně stírá prach na hračkách ( 1x týdně je dezinfikuje – 2 lžíce 2% dezinf.roztoku na 1 litr vody)
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: omývá hygienická zařízení ( umyvadla
záchody) vodou s přídavkem 1% saponátu a 2% dezinfekčního prostředku (umyvadla, obklady a
podlahy- 1 odměrka na 10 litrů vody, WC,sifony,výlevka- 2,5 odměrky na 10 litrů vody – 5%
roztok)
Týdenní úklid: jednou týdně omývá omyvatelné částí stěn na záchodech a dezinfikuje
umývánu a záchody
Celkový úklid :
- minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, praní záclon
- 2x ročně celkový úklid všech prostor školy,
- jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned, úklid po malířích a jiných
řemeslnících dle potřeby
- větrá lůžkoviny a matrace dle potřeby
Způsob a četnost desinfekce a deratizace
- profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po
konzultaci s odbornými pracovníky DDD
- provádí pravidelnou dezinfekci nábytku, hygienických zařízení ( viz příloha Provozně
sanitačního řádu)
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřené nádoby s jednorázovým plastovým obalem,
umožňujícím snadnou sanitaci.
Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.
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VIII. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, realizované v rámci ŠVP MŠ.
Moje tělo a zdraví
Chceme voňavý svět

Provozní řád Mateřské školy Svojšice byl doplněn a aktualizován
1. ledna 2019
Ivanka Jiráková , ředitelka MŠ Svojšice v.r.
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