Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC

Provozní řád MŠ

Vydání :
Revize
Strana ::
Účinnost od::

PROVOZNÍ ŘÁD
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Funkce
Jméno
Podpis
Datum

Zpracoval
Ředitelka školy
Mgr. Eva Duchková

Schválil
Ředitelka školy
Mgr. Eva Duchková

Projednání v Pedagogické radě
Seznámení zaměstnanců s Provozním řádem
Platnost Provozním řádem ode dne
Účinnost Provozním řádem ode dne

1. 9. 2016
1. 9. 2016

1
0
1/7
01. 09. 2016

Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC

Provozní řád MŠ

I. Údaje o škole

Škola:

ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, 199 00

Sídlo:

Rychnovská 139 , Praha 9 – Letňany, 199 00

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

MÚ Praha – Letňany
Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, 199 00

IČO:

60 44 60 05

RED IZO:

600040623

IZO:

108001415

Telefon:

+420 228 808 810

E-mail:

info@zsfajtla.cz
reditelna@zsfajtla.cz

webové stránky

www.zsfajtla.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Duchková

Provoz školy.

7.00 – 17.00 hodin

Vydání :
Revize
Strana ::
Účinnost od::

1
0
2/7
01. 09. 2016

Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC

Provozní řád MŠ

Vydání :
Revize
Strana ::
Účinnost od::

1
0
3/7
01. 09. 2016

II. Všeobecná ustanovení
1. 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.
2. Provozní řád se řídí zejména
školským zákonem č. 561/2004 Sb., zejména § 29 : ”… Školy a školská zařízení jsou při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a
poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
-zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
-vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
-vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
-vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
-vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
-vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
-vyhláškou č. 14/2005 Sb.,o předškolních zařízeních, atp.
-nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

3. Zájmové činnosti školy, kroužky
- sportovní
- hudební
- angličtina
- další kroužky dle zájmu

4. Pobyt venku
Probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 10,00 hodin do 12,00 hodin. Děti
mohou využívat školní zahradu, případně podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry
dle zájmu dětí na zahradě, nebo organizované hry. Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry
či výtvarné (malování na beton, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě, apod.).
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5. Režim stravování
a) K zajištění stravování pro děti i zaměstnance slouží školní výdejna, která je součástí
Zařízení školního stravování v Letňanech. Dovoz stravy je smluvně zajištěn 2x denně,
v 8.30h dopolední přesnídávky, v 11.00h oběd a odpolední svačina.
b) Odstup jídel je 3 hodiny: dopolední přesnídávky jsou vydávány v 9.00 h, obědy ve 12h,
odpolední svačiny v 14.30h.
6. Zásobování vodou, pitný režim
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce
veřejného vodovodu. Pitný režim je zajišťován nabídkou čaje, který se dováží a nebo vody a
je dětem samoobslužně k dispozici ve třídě.
7. Podmínky pohybové výchovy
a) Tělovýchovné chvilky jsou pravidelně zařazovány denně před přesnídávkou a dle potřeby
a únavy dětí, provádí se cvičení hrubé motoriky, protahovací, dechová, relaxační, všeobecně
průpravná a zdravotní pro procvičení určitých partií, psychomotorická, pohybové a taneční
hry.
b) Kompenzační cvičení se provádí několikrát denně podle potřeby po jednostranně
zatěžujících činnostech.
c) Při pobytu venku děti chodí na vycházky, hrají hry podle zájmu nebo organizované.
d) Ve třídách se pravidelně větrá.
e) Otužování je prováděno při pobytu venku a cvičením při otevřeném okně.

8. Hluk
Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud by
ve škole byly prováděny opravy apod., hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo
výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava,) nepřekračuje hygienické
limity.
9. Úklid školy
a) Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních
náplních provozního zaměstnance. Pro zajištění úklidu jsou zakoupeny čistící prostředky
včetně dezinfekčních prostředků.
b)Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám:
– denně setřením na vlhko všech podlah, vysypáním košů
–denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a záchodů,
–nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním
umýváren a záchodů,
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–nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
–nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,
–malování školy jednou za tři roky, podle potřeby i častěji.
c) 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 bude proveden
speciální ochranný zásah odbornou firmou.
10. Způsob nakládání s prádlem
a) Výměna prádla je prováděna v intervalech:
- ručníky 1x týdně
- pyžama 1x týdně
- ložní prádlo 1x za 3 týdny
b) Prádlo pere provozní zaměstnanec školy ve škole.
c) Pokud onemocní dítě infekční chorobou je výměna prádla provedena okamžitě po
nahlášení choroby.
d) Ručníky a ložní prádlo jsou uloženy ve vyhrazené skříni.
11. Pracovní podmínky
a) Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
b) Pro výchovně vzdělávací práci jsou používány místnosti, které splňují požadavky na
osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení.
c) Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve spolupráci s SPC a PPP
vypracovány individuální výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich
integraci. Nákup speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován.
d) Režim dne vychází ze zásad stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu (ŠVP).
12. Osvětlení
Všechny prostory mají zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro ochranu před oslněním a pro
zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena žaluziemi s natáčecími lamelami. Zářivková
osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít
jako doplňující pro denní světlo.
13. Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově škole jsou přímo větratelné. V přípravně
jídla lze také zajistit přímé větrání.
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14. Vytápění
a) V místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20o až 22o C;
teplota povrchu podlahy neklesá pod 19oC, na chodbách a záchodech pod 16o C. Relativní
vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60
procent.
b) V letním období nejvyšší přípustná teplota je 26o C. Tato teplota může být překročena za
mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu
v místnostech určených k trvalému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18o
C, nejméně však na 16o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto třídách v jednom dni
pod 16o C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

III. Režimové požadavky
1. Příchod dětí
07.00 – 08.00h nebo po domluvě s vedoucí učitelkou MŠ podle potřeby rodičů.
2. Režim dne
07.00 – 08.00 příchod dětí do mateřské školy
07.00 – 08.45 volné hry dětí, úklid hraček
08.45 – 09.05 pohybové činnosti, osobní hygiena
09.05 – 09.30 přesnídávka, osobní hygiena
09.30 – 10.00 řízené činnosti, příprava na pobyt venku
10.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 12.40 osobní hygiena a oběd
12.40 – 14.00 osobní hygiena, odpočinek dětí, popř. klidové činnosti
14.00 – 14.30 osobní hygiena, pohybová chvilka
14.30 – 15.00 odpolední svačina, osobní hygiena
15.00 – 15.30 odpolední činnosti
15.30 – 17.00 volné hry dětí, odchody domů
a) Časový harmonogram je pouze orientační, učitelka jej může podle potřeby a situace
změnit. Pevně stanovený je pouze čas jídla.
b) Děti, které nemají potřebu odpoledního spánku, mohou vykonávat klidové činnosti.
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3. Sledování televize, využití internetu
V mateřské škole není televize, důraz je kladen na kontakt učitelky a dětí při četbě nebo
dramatických činnostech. Také poslech pohádek z MC a CD je zařazován zřídka.
Radiopřehrávač je využíván jako hudební doprovod při cvičení.
Filozofie mateřské školy nesouhlasí s odkládáním dětí k počítači, kdy se může vytvářet
„vazba s negativními důsledky“. Těmi může být narušení denního rytmu, spánková deprivace,
zhoršení orientace v čase a prostoru.

4. Ukládání lehátek
a) Lehátka jsou stabilně ponechána v kabinetech ve vyhrazených prostorách.
b) Po odchodu dětí se nejméně 15 minut intenzivně větrá.

IV. Provozní řád venkovní hrací plochy s pískovištěm
1. Provozovatel
a) Provozovatelem venkovní hrací plochy je škola.
b) Venkovní hrací plocha je součástí mateřské školy.
b) Za provoz je odpovědnou osobou ředitelka školy, v jejím zastoupení vedoucí učitelka
mateřské školy.
2. Provozní doba
Provozní doba pro děti mateřské školy je od 09.00h do 12.00h. V odpoledních hodinách od
14.45h do 17.00h.
3. Vybavení
Venkovní hřiště je vybaveno
- pískovištěm, které je chráněno ochrannou sítí.
- prolézačkou se skluzavkou
- houpacími prvky
- plastovým a dřevěným domečkem
- plastovou skluzavkou
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běžeckou dráhou

4. Údržba
a) Celá zahrada je oplocena drátěným plotem a dřevěným plotem s podezdívkou.
b) Kontrola obruby pískoviště vizuálně a pohmatem na začátku jarního provozu a dále
průběžně.
c) Výměna písku se provádí nejméně 1x ročně. Při mechanickém, chemickém nebo
biologickém znečištění okamžitě.
d) Přehazování a přehrabávání písku v pískovišti se provádí průběžně podle potřeby nejméně
1x týdně.
5. Úklid plochy
a) Denně se provádí úklid odpadků, spadlých větví a vizuální kontrola herních prvků a
mobiliářů.
b) Týdně se provádí shrabování a odvoz trávy a spadaného listí.
c) Podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, se provádí sekání a úklid trávy.
d) Ořez stromů se provádí 1x za rok.

V. Závěrečná ustanovení
a) Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení
zaměstnanců školy.
b) Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
c) Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Mgr. Eva Duchková
Ředitelka školy

