
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár 

nad Sázavou, příspěvková organizace 

 

 

  PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých ve znění 343/2009.  Směrnice je součástí 
organizačního řádu školy. 
 
Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických 
podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 
mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické 
zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim 
stravování včetně pitného režimu. 
 

Vypracovali:  Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy 
    Mgr. Stanislava Kubíková, vedoucí učitelka MŠ 

Ped. rada projednala:  30. 8. 2019 

Platnost:    od 1. 9. 2019  
   
 

1. Údaje o zařízení 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres 
Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

Adresa:    592 63 Štěpánov nad Svratku 159  

Telefon:    MŠ - 566 560 028, ZŠ – 566 560 535 

IČO:    70 88 59 66 

Zřizovatel:  Městys Štěpánov nad Svratkou   

Ředitel:  Mgr. Jiří Dufek 

Zástupkyně:  Mgr. Dáša Kameníková 

Vedoucí učitelka:  Mgr. Stanislava Kubíková 
 

2. Popis zařízení 

 

Typ školy:  dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem 

Kapacita MŠ: 46 dětí 

Věkové složení: zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, při odkladu škol.  
docházky do 7 let 

Provozní doba: 6:15 – 16:15 hodin 

Podmínky pro provoz: prostorové podmínky a vnitřní uspořádání umožňují volné hry  
dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení 

Herní prostor: dvě herny (třídy)  

Ložnice:  samostatná místnost v 1. poschodí  



 

 

Hygienická zařízení: přízemí – 6 umyvadel, 6 záchodků, sprchový kout (sprcha  
+ 1 umyvadlo) 

    1. poschodí – 4 umyvadla, 2 záchodky, 2 pisoáry 
    přízemí -  pro dospělé 1 záchod, 1 umyvadlo 

Šatna:   přízemí pro obě třídy 
 
 

3. Režim dne 

 
S režimem dne jsou rodiče seznámeni na rodičovské schůzce, je vyvěšený na nástěnce 
v šatně dětí. 
 

Provoz:  Od 6:15 do 16:15 hodin. 

Nástup dětí: Od 6:15 do 8:30 hod. (děti s povinnou předškolní docházkou do 
8:00), po dohodě dle potřeb rodičů a dětí v jiný čas. 

 Při příjezdu k budově školy využívají rodiče určené parkoviště 
(nežádoucí je zajíždění před schodiště školy). Pro vstup do budovy 
školy a do třídy použijí rodiče zvonky - dle potřeby. 

Hry a činnosti dětí: Dle denního režimu jednotlivých tříd (viz příloha), volné hry dle 
zájmu dětí, plnění výchovného a vzdělávacího záměru dle ŠVP, 
individuální zařazení řízených aktivit, cíleně řízené aktivity – dle 
ŠVP, směřující k osobnosti dítěte. 

Pohybové aktivity: Možnost celodenních aktivit, nejen při hře, ale zvláště při 
pohybových a tělovýchovných aktivitách, prostor ve třídě i venku, 
využíváno pobytu v přírodě. Ve třídě možnost cvičení na nářadí, 
možnost využívání tělocvičny ZŠ, hřiště ZŠ, pohybové chvilky, 
cvičení na nářadí, s náčiním. 

Pobyt venku: 2 hodiny s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, vycházky do 
okolí, na školní zahradu, pobyt na hřišti, probíhají různé pohybové a 
tělovýchovné aktivity, plnění výchovného záměru dle ŠVP, volné 
hry, vytrvalostní chůze. 

Odpočinek:  Postupně dle režimu jednotlivých tříd  - od 12:00 do 14:30 hodin. 
Děti s povinnou předškolní docházkou – odpočinek při klidových 
činnostech ve třídě.  
Mladší děti z obou tříd přechází odpočívat do ložnice. Před 
odpočinkem každodenní větrání. Odpočinek na postýlkách, spánek 
dle individuální potřeby, postupné vstávání.        

Stravování:      Probíhá postupně ve třídě v přízemí – třídy se střídají dle časů 
daných denním režimem.   
Počet stravovaných dětí – dle zápisu ve školním roce. 

   Časový odstup jednotlivých jídel – 2,5 - 3 hodiny. 

Pitný režim:  Zajištěn po celou dobu provozu – zajišťuje kuchařka do obou tříd. 

Otužování:  Běžné otužování vzduchem, pobyt venku, větrání. 
 
 

4. Mikroklima a osvětlení 

 
Denní teplota vzduchu v místnosti se pohybuje mezi 20o až 22oC. Kontrola teploty 
vzduchu se provádí v denních místnostech nástěnnými teploměry. 



Větrání je zajištěno přímo větratelnými okny se snadným ovládáním. Režim větrání – 
větrá se dle potřeby -  při hrách, cvičení, zpěvu i ostatních činnostech. Řádné větrání při 
úklidu po odchodu dětí.  
Osvětlení je kombinované. Je využito přímého osvětlení s podporou umělého osvětlení. 
Faktory, které ovlivňují osvětlení, jsou světlá podlaha, žaluzie. 
 

5. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

 

Výměna prádla: Ručníky – 1x za týden (v případě potřeby ihned). 
   Lůžkoviny – 1x za 3 týdny. 

Praní prádla: Ručníky – rodiče dětí. 
   Lůžkoviny – prádelna, čistírna. 

Manipulace s prádlem, skladování prádla: Čisté prádlo se skladuje v čisté 
uzavíratelné skříni. Čisté i špinavé prádlo přiváží a odváží čistírna. 
 

6. Úklid a hygienicko-protiepidemický režim 

Pro úklid a čištění školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních 

náplních provozních zaměstnanců.  

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb.: 
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, 
b) denně vynášením odpadků, 
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, 
záchodů, 
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a 
dezinfikováním umýváren a záchodů, 
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, 
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor,  
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji. 
 

Způsob a četnost dezinfekce a deratizace:  Součástí čištění je běžná ochranná 
dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence 
vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, 
hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou 
firmou. 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:  Denní vynášení odpadkových 
košů do popelnice. 
 
 

7. Hluk 

 
Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. 
Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že 
hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku 
pronikajícího zvenčí do budovy nepřekračuje hygienické limity.  

  

8. Mimoškolní akce žáků 

 
Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako 
vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 
561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací 



akce pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s 
účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní 
způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 
 

9. Nebezpečné chemické látky 

1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány. Nebezpečné látky jsou skladovány v 
uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup.  

2. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde 
jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník. Pokos je 
prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.  

 

10. Podmínky pro zajištění pobytu dětí do 3 let věku 

Počty hygienických zařízení v provozovnách péče o dítě do 3 let věku v denním režimu 
se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 
dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo.  

Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umývárna se dále 
vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a 
s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Umyvadla se osazují tak, aby výška 
horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. 

Umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokem vody napojeným na 
centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí.  

Umyvárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým 
košem. 

 

 11. Závěrečná ustanovení 

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v ředitelně, jeden výtisk visí na 
nástěnce v MŠ.  

2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 

3. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem školy pověřen 
zaměstnanec: 

Mgr. Stanislava Kubíková 

4. Provozní řád nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019 
 
 
Ve Štěpánově nad Svratkou  
 

 
Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy 
 
 
 
Provozní řád se řídí zejména těmito předpisy: 
- Školský zákon č. 561/2004 Sb., 
- Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. 
- Vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 



- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

- Vyhláška č. 137/2004Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných  

- Vyhláška č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  
- Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání 
- Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 
- Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha Provozního řádu 
 

Režim dne – I. třída 
 
  6:15 h - scházení dětí v I. třídě, volba hračky, hry a činnosti dle volby a zájmu dětí, 
                práce ve skupině, individuálně, pohybové aktivity, plnění výchovného 
                a vzdělávacího záměru 
  7:15 h -  přechod do II. třídy, pokračování ve scházení dětí, volba hračky, hry a  
                činnosti dle volby a zájmu dětí, práce ve skupině, individuálně, plnění   
                výchovného a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity 
  8:30 h - přesnídávka  
  9:00 h - řízené, částečně řízené a spontánní aktivity v souladu s ŠVP, tvořivé hry, 
               námětové hry, tělovýchovné chvilky, plnění výchovného a vzdělávacího     
               záměru 
  9:30 h - pobyt venku 
11:30 h – oběd 
12:05 h - odpočinek, spánek dle potřeby dětí, postupné vstávání – aktivity nespících  
               dětí 
               hry, činnosti – motivace, spontánní učení, plnění výchovného a vzdělávacího  
               záměru 
14:05 h - odpolední svačina 
14:30 h - odpolední činnosti – spontánní hra, volba činnosti dle zájmu dětí, možnost  
               pokračovat v započatých pracích dne, pohybové aktivity, plnění výchovného 
               a vzdělávacího záměru  
16:15 h - ukončení provozu MŠ 
 
 

Režim dne – II. Třída:                                     
 
  6:15 h - scházení dětí ve třídě, volba hračky, hry a činnosti dle volby a zájmu dětí,   
                práce ve skupině, individuálně, pohybové aktivity, plnění výchovného  
                a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity 
  7:15 h - přechod do II. třídy, pokračování ve scházení dětí, volba hračky, hry a činnosti  
               dle volby a zájmu dětí, práce ve skupině, individuálně, plnění výchovného a   
               vzdělávacího záměru, pohybové aktivity 
  9:00 h -  přesnídávka 



  9:25 h - plnění výchovného a vzdělávacího záměru, řízené, částečně řízené a  
               spontánní aktivity v souladu s ŠVP, tvořivé hry, námětové hry, tělovýchovné  
               chvilky 
10:00 h - pobyt venku, plnění výchovného a vzdělávacího záměru 
12:00 h - oběd 
12:30 h - odpočinek, spánek dle potřeby dětí v ložnici – dle požadavku rodičů, postupné 
               vstávání. 
               Hry a činnosti nespících dětí v klidovém režimu ve třídě - poslech pohádky,  
               kreslení ad., spontánní učení, plnění výchovného a vzdělávacího záměru 
14:30 h - odpolední svačina 
15:00 h - odpolední činnosti v I. třídě – spontánní hra, volba činnosti dle zájmu dětí,        
               možnost pokračovat v započatých pracích dne, pohybové aktivity, plnění  
               výchovného a vzdělávacího záměru  
16:15 h - ukončení provozu MŠ 
 
Učitelky mohou průběh dne přizpůsobit výchovným záměrům, potřebám a zájmům dětí, 
avšak se zachováním stravovacího režimu. Plánované výchovné a vzdělávací úkoly 
(plnění výchovného a vzdělávacího záměru) jsou plněny v průběhu celého dne, ve 
vhodném časovém úseku, dle uvážení učitelky. 
 
S režimem dne jsou rodiče seznámeni na rodičovské schůzce, podpisem potvrdí svůj 
souhlas. Režim dne je rodičům přístupný na nástěnce. 

 


