
Základní škola a Mateřská škola Karlovice, Karlovice 143, 793 23 Karlovice

PROVOZNÍ ŘÁD (§ 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů)

• Údaje o zařízení
Základní skola Karlovice, Karlovice 143, 793 23
IČO: 706 45 540, tel. 554 744 064
Mateřská škola, Karlovice 92, 793 23
Tel. 554 744 081
Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Bc. Rostislav Němec
Vedoucí pracovnice: Tereza Brachtlová 
Zřizovatel: OÚ Karlovice

• Popis zařízení (vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)
Typ MŠ: s celodenní péčí
Stanovená kapacita dětí: 40 dětí
Počet tříd: 2
Počet děti ve třídách: dle aktuálních provozních podmínek v souladu se školským 
zákonem a odpovídající vyhláškou
Provozní doba: 5:45 – 15:30 hod.

Podmínky pro provoz MŠ, požadavky na hygienická zařízení splňují požadavky dle 
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby)

•  Režimové požadavky
Nástup dětí: Děti přicházejí do MŠ od zahájení provozu v 5:45 hod. Do 8:15 hod., po 
dohodě s učitelkou je možno přivést dítě i později (návštěva lékaře apod.).
Spontánní hra: Hry zařazujeme s přihlédnutím k ročnímu období a počasí
2 – 3x denně: 5:45- 8:15 hod. ranní hry
                       9:30-10:45 hod. při náhradních činnostech za špatného počasí
                       14:30 hod.- do rozchodu dětí-odpol.zájmové činnosti dětí
Při hrách vedou učitelky děti k osvojení základních společenských pravidel chování 
(pozdrav, požádání, poděkování, omluva apod. Mezi dětmi navzájem i vkontaktu s 
dospělými), usměrňují aktivitu dětí, citlivě motivují děti ke hře, zajišťují vhodné 
podmínky pro hru, podporují samostatnost, fantazii, tvořivost, představivost a 
seberealizaci dětí...
Sledují také prosociální chování, prožívání dětí, vzájemné mezilidské vztahy, 
zacházení s hračkami, vedou děti k samostatnosti i při úklidu hraček, pomůcek, 
sebeobsluze, osvojení návyků osobní hygieny.
Sledování televize: krátkodobé, je zařazováno jako náhradní činnost.
                                                                                                                                       



Řízené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové a 
kolektivní práce učitelky s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče je 
věnována předškolním dětem, dětem s OŠD, SVPŠD-spec.vývojovými poruchami 
školních dovedností, zdravotně či sociálně znevýhodněným.

Pohybové aktivity:
Venkovská MŠ, k pohybovým aktivitám je využívána hlavně prostorná herna, menší 
tělocvična vybavená zákl.TV nářadím a školní zahrada a hřiště.
Druh pohybových aktivit: ranní cvičení, skupinové cvičení na nářadí, tv chvilky, 
cvičení při hudbě, zařazování prvků jógy, odpočinkové a relaxační cvičení.
Pohybové aktivity střídají klidnější činnosti, jsou zařazovány 3-4x denně.

Pobyt venku
K pohybovému vyžití dětí slouží při pobytu venku školní zahrada a hřiště s mnoha 
herními prvky. Údržba zeleně je prováděna pravidelně pracovníky OÚ nebo 
školníkem, výměna písku v pískovišti dle směrnic 1x za 2 roky, pískoviště je překryto
ochrannou plachtou.
Školní zahrada je využívána: dopoledne od 10:00 do 11:30 hod.
                                               odpoledne od 14:30 do rozchodu dětí
Způsob využití pohyb.výchovy: 
-hry na školní zahradě – v pískovišti, na nářadí (skluzavky, pružinové houpačky, 
průlezky, houpačky...), jízda na koloběžkách, hra s tělových. náčiním, pohybové hry 
-poznávací vycházky do prostředí, v němž se děti mohou volně a spontánně 
pohybovat při volné, částečně řízené činnosti/hře, dostatečně se pohybově vyžít, a to 
v případě příznivých povětrnostních podmínek, za dodržování bezpečnostních 
pravidel. Při špatném počasí jsou zajištěny náhradní pohybové aktivity v prostorách 
MŠ, popř. po domluvě v tělocvičně ZŠ.

Odpočinek, spánek
Časové zařazení: 12:15 – 14:00 hod.
Děti odpočívají na lehátkách v samostatné ložnici, která je pravidelně větrána a denně
vytírána. Pyžama pověsí děti na ramínka do stojanu, lůžkoviny přeloží po spaní na 
okraj lehátka tak, aby došlo k jejich provětrání.
Starším dětem je po krátkém odpočinku nabízena zájmová činnost dle výběru ve 
vedlejší herně.

Stravování (vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování)
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců MŠ.
Pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje.
                                                                                                                                       
Příprava stravy: vlastní kuchyně
Podávání svačin: děti 4- 6 leté samoobslužně, mladší děti s dopomocí učitelky
Obědy: doba výdeje 11:30-12:00 hod.
                                                                                                                                       
Časový odstup mezi jídly: 3 hodiny



Pitný režim
Dětem jsou připravovány a podávány nápoje po každém jídle.
Ráno se obslouží děti samy nebo s pomocí učitelky z připravené konvičky s nápojem.
Dětem je podáváno pití také před odchodem na pobyt venku, popř. v letních měsících
i při pobytu na školní zahradě.
Druhy nápojů:
-na svačinu: nápoje z mléka, ovocné a zelené čaje
-po obědě: ovocné šťávy, džusy, minerální vody s jódem, vitamínové ovocné nápoje

 Otužování
Působení chladného vzduchu nebo vody na dětský organismus.
Způsob otužování: vodou a vzduchem
Frekvence: 3-4x denně
Zařazení v denním režimu:
-vzdušné lázně – 10 minut působení chladných vzduchových proudů na povrch 
tělíček dětí při cvičení a rušných činnostech
-spánek při otevřeném okně
-oplachování obličeje po odpoledním spánku chladnou vodou
-každodenní pobyt na čerstvém vzduchu, přiměřené oblékání
-kontrola teploty v místnostech, větrání, nepřetápění

• Způsob zajištění vhodného mikroklimatu(způsob, intenzita větrání, vytápění), 
osvětlení
(vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

-teplota vzduchu v místnosti – denní-nejméně 20-22°C
-klesne-li teplota vzduchu v místnostech určených k pobytu dětí ve 3 po sobě 
následujících dnech pod 18°C nebo v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení
zastaven

Větrání
-přirozené větrání okny průběžně dle potřeby během dne za příznivých klimatických 
podmínek
-ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy
                                                                                                                                       
Osvětlení
-denní osvětlení je zcela vyhovující a je dostatečně zajištěno(shora)
-ochrana před oslněním a narušení zrakové pohody-pomocí regulovatelných žaluzií, 
záclon, barevné úpravy místností a ploch
-televizní obrazovky-podmínky zrakové pohody jsou zajištěny vhodnou polohou 
                                                                                                                                       
obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a je zajištěna optimální vzdálenost 
dětí od obrazovky, současně je zajištěna dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové 
úkoly



• Zásobování pitnou vodou
(vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)
-veřejný vodovod-pitná voda musí vyhovovat požadavkům stanoveným zvláštním 
právním předpisem (vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygieniké požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)
       

        VI.Způsob nakládání s prádlem
(vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)
Výměna prádla
-lůžkoviny po 3 týdnech
-dětské ručníky 1x za týden nebo podle potřeby
-pyžama 1x za týden

Způsob praní prádla
-ručníky a lůžkoviny ve vlastní pračce
-pyžama rodiče doma

Způsob manipulace s prádlem
-čisté prádlo je uloženo odděleně ve větratelné místnosti
-použité ručníky jsou ihned po výměně vyprány
-lůžkoviny jsou převlékány mimo ložnici a také ihned přeneseny k vyprání
-místnost na žehlení a sušení prádla je denně vytírána
 

          VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
(vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)
Způsob a četnost úklidu
denní úklid:
a)pravidelné stírání na vlhko: všechny podlahy, nábytek, okenní parapety, kliky, 
splachovadla WC, pravidelné vynášení odpadků, čištění koberců vysavačem
                                                                                                                                       
b)za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 
záchodových mís, pisoárů, sedátek na toaletách
týdenní úklid:
1x týdně omytí omyvatelných částí stěn na toaletách, v umývárně, dezinfikování 
                                                                                                                                       
umýváren a toalet (případně dle potřeby častěji), 3x ročně mytí oken včetně rámů a 
svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, 1x za 2 roky malování, v případě
potřeby ihned



Způsob a četnost desinfekce a deratizace
-profylakticky 1x ročně a dle potřeby-použití přípravků k tomu vhodných po 
konzultaci s odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
-pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci 
nebo do jednorázových plastových obalů, obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a 
zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem

         VIII. Výchova ke zdravému životnímu stylu
-vlastní programy/projekty(např.Když kamarád stůně,Zázračný svět smyslů...viz ŠVP
PV)
-literatura pro děti např.Filipova dobrodružství,Pohádky z hor
-zařazováno v rámci výchovně vzdělávací činnosti dle tématických okruhů a projektů
ŠVP PV

Školní řád – příloha
Evidence a registrace úrazů
(§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci 
úrazů dětí, žáku, studentů) – viz. Kniha úrazů

Lékárnička první pomoci 
(37 014/2005 -25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT)
-obsahuje i seznam důležitých telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí lék.ošetření
při úrazech a náhlých onemocněních

              IX. Jiné pokyny a požadavky
-pokyny pro případ mimořádných událostí, případů nouze(havárie, požár aj.)-viz. 
Havarijní, evakuační řád MŠ

V Karlovicích 1.9. 2020                            Vypracovala: Tereza Brachtlová 
                                                                   vedoucí učitelka MŠ                                     


