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Mateřská škola velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
I.
Údaje o zařízení
Název subjektu: Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
Adresa subjektu: U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš IČ: 75 021 447
Schválená kapacita: 106
Při tvorbě Provozního řádu se uplatňují zejména požadavky zákona 258/2000 Sb. v platném znění,
vyhláška 410/2005 Sb. v platném znění, vyhláška 268/2009 Sb. v platném znění a další právní a ostatní
předpisy (například Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná v závislosti na aktuální
epidemiologické situace nebo předpisy pro konkrétní specifika školy nebo školského zařízení
II.
Údaje o využívání prostor školy a pozemků
Zájmové činnosti, kroužky
Organizace a režim konání kroužků je odvislý od nabídky školy a zájmu zákonných zástupců o danou aktivitu.
1.
2.
3.
4.

Bítešánek
Angličtina
Flétničky
Mighty Shake

a) zařazování a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče
1. Setkání dětí a rodičů v době Vánoc
2. Zahradní slavnost
3. Den matek – třídní besídky
4. Dílny – workshopy – nepravidelná setkávání
5. Setkání tří generací – pedagogové, děti, klienti DPS, DD
6. Dny otevřených dveří
III.
Režim dne
Provoz školy týkající se aktivit určených dětem
Objekt je využíván od 6:00 hod. do 16:30 hod.
Dojíždění dětí
Maximální vzdálenost – spádová oblast školy.
Pobyt venku
9:00 hod až 11:30 – školní zahrada, trasy vymezené v pracovním plánu školy, výlety, návštěvy divadel, výstav,
kulturních akcí
V letních měsících 14.30 – 16.30 – individuálně, pobyt na školní zahradě.
Provozní doba
Začátek provozu MŠ v: 6:00 hodin
Ukončení provozu MŠ v: 16:30 hodin
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Způsob výuky:
Tradiční s prvky programu Začít spolu.
Mikroklimatické podmínky
Osvětlení
Místa musí být v učebnách orientována tak, aby děti nebyly v zorném poli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a
ani si nestínili místo zrakového úkolu.
Pro děti se zrakovým postižením nebo zrakovými vadami je nutné zajistit denní i umělé osvětlení odpovídající
specifickým potřebám podle stupně jejich postižení
Větrání
Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být
přímo větratelné.
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 oC,
ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16oC musí být
provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.
Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC nebo kdy je
výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné
náhradní opatření pro děti s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin
ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny
vzduchotechnickým zařízením.
Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.
Pro zlepšení stavu vzduchu ve výukových místnostech je možno použít například krátkodobé intenzivní větrání
s otevřením oken (pokud to stav vnějších prostředí dovoluje) například na počátku vyučovací hodiny pouze za
přítomnosti pedagogického zaměstnance. V návaznosti na zlepšení epidemiologické situace je nutno průběžně
větrat prostory určené k pobytu dětí (několikrát denně nebo při pobytu dětí mimo mateřskou školu).
Prostory školy (herny, ložnice, šatny, sociální zařízení..) musí být v návaznosti na aktuální pokyny MZ ČR,
MŠMT ČR, KHS průběžně dezinfikovány virucidním přípravkem a to v rozsahu kliky, vypínače, madla a další
plochy spojené s dotykem dětí, zaměstnanců, rodičů apod. Na sociálním zařízení, ve třídách apod. musí být
k dispozici mýdlo (virucidní nebo antibakteriologické) a dezinfekce. Škola, školské zařízení musí mít k dispozici
zásobu jednorázových roušek nebo respirátorů (pro děti nebo zaměstnance) pro případ aktuálně zhoršeného
zdravotního stavu v návaznosti na Manuál MŠMT nebo pokyny obsažené v Mimořádném opatření MZ ČR.
V případě příznaků COVID 19 musí být dítě umístěno mimo prostory určené pro děti, kde pod dohledem vyčká
vyzvednutí rodiči. Po ukončení provozu školy je prováděna v rámci běžného úklidu i případná dezinfekce dle
pokynů Mimořádného opatření MZ ČR nebo pokynů místně příslušné KHS. Dezinfekce hraček je prováděna
v případě epidemiologického opatření průběžně a v době určené vedením školy může být zakázáno přinášení
vlastních hraček z domova.
IV.
Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování
Způsob zajištění stravování: vlastní jídelna
Doba vydávání oběda (od – do): 11:30 – 12:20
Možnost doplňkového občerstvení: umožnění dietního stravování (zajištěného rodiči dětí)
Režim svačin (způsob zajištění a podávání): ranní svačiny společné, odpolední průběžné
Doba (průměrná) vymezená pro konzumaci oběda: 45 minut
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Při zhoršené epidemiologické situaci, dbají provozní zaměstnanci na pokyny vedení mateřské školy a dodržování
hygienických zásad, spojených s šířením epidemiologicky závažné choroby. Při manipulaci je vždy osoba
servírující stravu řádně ustrojena a používá jednorázové rukavice a je-li to nutné i roušku v návaznosti na
aktuálně platných Mimořádných opatření MZ ČR. V rámci Mimořádných opatření servírují stravu včetně příborů
k tomu určení zaměstnanci
Pitný režim
Zajištění pitného režimu: školní jídelnou, při pobytu na školní zahradě - pitko
Druh nápojů: slazené, neslazené nápoje, čaje, kohoutková voda
Možnost frekvence podávání nápojů: během celého dne, kromě doby pobytu venku – mimo areálu školy
Manipulace s nápoji: várnice v každé třídě, pro každé dítě označená sklenice
V případě zvýšené nemocnosti či zhoršení epidemiologické situace mají děti k dispozici v hrníčcích či kelímcích
se svou značkou pití, které pravidelně doplňuje učitelka či provozní zaměstnanec.
V.
Podmínky pohybové výchovy
Zahrada: ANO
Vybavení: hrací prvky, pískoviště, zahradní domek, vodní herní prvky („vodní sopka“), zahradní altán, prožitkový
chodník, vrbičkové stavby
Výuka plavání:): předplavecký výcvik smluvně zajištěný plaveckou školou Blučina
Mimoškolní využití zařízení: využití pouze v době provozu školy a při akcích s rodiči
VI.
Úklid prostor školy
Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, v době
Mimořádných opatření MZ ČR v návaznosti na aktuální stav epidemiologické situace se provádí
průběžná dezinfekce prostředky s virucidními účinky. V šatnách se provádí dezinfekce povrchů po
ukončení příchodu dětí do MŠ, po příchodu dětí z dopoledních aktivit, madla průběžně dle potřeby a
dále dle stanovení vedením školy.
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a
záchodů, na sociálním zařízení bude k dispozici antibakteriologické mýdlo a pro případ nutnosti
dezinfekce
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním
umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení
podle návodu výrobce nebo dodavatele
VII.
Úklid a výměna lůžkovin
Výměna lůžkovin v Mateřské škole se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v
případě potřeby ihned.
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Použité lůžkoviny se nesmí třídit v pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které
zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo
na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru.
Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v
obalech.
Tento Provozní řád bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro tvorbu rozvrhů, časového režimu školy.
Všichni pracovníci s ním budou seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.
VIII.
Podmínky pro zajištění pobytu dětí do 3 let věku
Počty hygienických zařízení v provozovnách živnost 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. Umyvárna 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.
Umývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem

IX.
Mimořádná opatření
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují
podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky
akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o
ochraně veřejného zdraví). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.
V souladu s doporučením je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů. Určení zaměstnanci
školy, školského zařízení jsou oprávněni v případě potřeby provést orientační bezkontaktní měření teploty.
Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte
Postup školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a
školských zařízení ve školním roce 2020/2021:
Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do školy, je v kompetenci
pedagogického zaměstnance dítě při příchodu nepřijmout. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte
v mateřské škole, je dítěti neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou
kontaktování zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě bez zbytečného odkladu vyzvednout. Pokud u dítěte
přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje
tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.
Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším
postupu.
Digitálně podepsal
Jiřina
Jiřina Janíková
Datum: 2020.11.03
Janíková
13:23:48 +01'00'
________________________

Ve Velké Bíteši, dne 1.10.2020

podpis ředitele školy
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