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PROVOZNÍ ŘÁD 
  
 

zpracovaný pro Mateřskou školu v souladu s požadavky § 7, odst. 2, 
zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb. v platném znění  
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I. 

Údaje o zařízení 
 

Název subjektu  Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvková organizace 

Sídlo subjektu U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš 

Odloučené pracoviště, pokud existuje  

IČO 75021447 

Telefon / e-mail 725909815, reditelka@msbites.cz 

Statutární orgán ke dni zpracování Provozního 
řádu 

Jiřina Janíková, ředitelka školy 

Zřizovatel Město Velká Bíteš 

 
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 a předpisy pro konkrétní specifika školy nebo školského zařízení   
 

II. 
Popis zařízení 

  

Typ  Celodenní péče 

Kapacita 106 

Počet zapsaných dětí 95 

Počet tříd 4 

Počet dětí ve třídách  24,25,23,23 

Věkové složení skupin (tříd) Heterogenní třídy 

Provozní doba (od…do…)  6.00 – 16.30 

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné 
aktivity  

Nadstandardní aktivity školy  

Druhy aktivit a jejich časové zařazení Angličtina pro nejmenší, taneční kroužek Mighty 
shake – 1x týdně v době provozu školy 

 
III. 

Režim dne, režimové požadavky   

Příchod dětí do MŠ (od…do…) 6.00 – 8.30 

Hra   Zařazována průběžně, dbáno na vyváženost 
činností řízených a volných. 

Pohybové aktivity   Zahrada - vybavení: hrací prvky, pískoviště, zahradní 
domek, vodní herní prvky („vodní sopka“), zahradní 
altán, prožitkový chodník… Aktivity spojené 
s pohybem při pobytu venku. 

Podmínky  Využití denní místnosti, suterénní místnosti 
uzpůsobené pro pohybové aktivity, příznivé 
okolí mateřské školy.  

Druhy pohybových aktivit  Pohybové chvilky - denně, řízené zdravotně 

preventivní pohybové aktivity - několikrát 

v týdnu, dopolední vzdělávací blok 1x týdně, 
pobyt na školní zahradě, v přírodě, cvičení 
v hale Spartaku, lední bruslení, taneční kroužky  
Mighty shake a Bítešánek, sezónní aktivity. 
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Frekvence zařazování pohybových aktivit (aspoň 
2x denně)   

Minimálně 1x denně v interiéru budovy školy, 
1x při pobytu venku. 

Plavecký výcvik (je-li zařazováno plavání pro 
dětí mimo areál MŠ) 

Netýká se 

Pobyt venku  

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti 
předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí 
délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na 
venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V 
letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do 
venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu. 

Kde probíhá pobyt venku  Vycházky mimo areál MŠ. 
Pobyt na zahradě s využitím hracích ploch a 
instalovaných prvků (volná hra).  
Pískoviště (4), průlezky, houpačky, vodní prvky 
… 

Odpočinek  

Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice, 
jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 
dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě,  

Podmínky Využití denní místnosti. 
  

Pokud je řešen zvlášť odpočinkový režim pro 
nejstarší věkové skupiny než odpočinek na 
lehátku, prosím uveďte včetně způsobu zajištění 
dohledu atd. 

Individuální potřeba spánku dětí je 
respektována, děti s nižší potřebou odpočinku 
zůstávají v denní místnosti společně s dětmi 
spícími. 

Lehátka  Lehátka jsou skladována na sebe, mají pevnou 
oporu zad, je zajištěno větrání mezi 
jednotlivými lehátky. Uložena jsou v denní 
místnosti společně s lůžkovinami. Instalaci a 
odklizení lehátek provádí provozní pracovnice 
školy. 

Molitany  Molitany jsou uloženy ve svislé poloze, bez 
vzájemného dotyku s možností proudění 
vzduchu.   

Lůžkoviny  Prostor pro ukládání lůžkovin je vymezen 
v denní místnosti, umožňuje řádné provětrávání 
lůžkovin a oddělené uložení lůžkovin pro každé 
dítě. Každé dítě má k dispozici individuálně 
přidělené, označené lůžkoviny. 

Stravování   

Počet stravovaných dětí  94 dětí, 1 dítě je v režimu individuálního 
vzdělávání 

Časový sled zařazení jednotlivých jídel v průběhu 
dne  

Přesnídávka společná – od 8.30 do 9.00 
Oběd – od 11.30 do 12.10 
Svačina – od 14.00 průběžná 

Pitný režim  

Způsob dodržování pitného režimu Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne v 
termosech, při pobytu venku jsou používány  
konvice s čajem umístěné v altánu na školní 
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zahradě, využít lze i zahradní pitko. 

Otužování (pokud provádíte otužování dětí, 
popište, jakým způsobem, například 
sprchováním, saunováním, počet otužovaných 
dětí (mělo by probíhat po souhlasu zákonných 
zástupců apod.))     

 

 
IV. Mikroklimatické podmínky 

Osvětlení 
Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a 
vzdělávání, určených k dlouhodobému pobytu dětí, musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající 
normovým požadavkům. V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna zajištěna 
proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Osvětlovací 
soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo musí být čištěny a udržovány v takovém stavu, aby 
požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy.  
Televizní obrazovky a zobrazovací jednotky:  
v prostorech s televizní obrazovkou musí být zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky 
k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů.  
Větrání a teploty 
Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být 
přímo větratelné. Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v 
případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu 
uvedenou tabulce 
 

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek 

 
Přiváděný venkovní vzduch [m3.hod-1] Odváděný vzduch [m3.hod-1] 

Šatny 
 

20 na 1 ditě/žáka 

Umývárny 
 

30 na 1 umyvadlo 

Sprchy 
 

150-200 na 1 sprchu 

Záchody 
 

50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár 

 

Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu 

Typ prostoru 

Teploty Rychlost 
proudění 
va [m.s-1] 

Relativní 
vlhkost 
rh [%] 

tg min 
[°C] 

tg max 
[°C] 

Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému 
pobytu 

20 28 0,1-0,2 30-65 

Tělocvičny 17 28 
  

Šatny 18 28 
  

Sprchy 21 - 
  

Záchody 17 - 
  

Chodby 17 - 
  

 

Kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se 
nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny 
minimálně 1 m nad úrovní podlahy. 
Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je 
výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31

o
C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné 

náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. 
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Požadavky na hygienická zařízení  
V případě, že k docházce jsou přijaty děti mladší 3 let, je možno použít nočníky za podmínky zajištění mytí 
nočníků pod tekoucí pitnou studenou nebo teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru provozně nebo 
prostorově odděleném od prostoru užívaného dětmi.  Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a 
vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: pro 5 dětí 
musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které 
se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm 
nad podlahou. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti 
předškolního věku, pokud není řešeno osoušení rukou ručníky na jedno použití, má každé dítě vlastní ručník 
umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly.    
 

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. Po 
ukončení provozu školy je prováděna v rámci běžného úklidu i případná dezinfekce dle pokynů 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.     
 

V. Zásobování pitnou vodou 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěnu dodávku 
tekoucí pitné vody a z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat tyto požadavky dodávku na 1 dítě 
v předškolním věku nejméně 60 l vody na den.  
Pokud má škola jako zdroj vlastní studnu, musí být v souladu s vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění 
provádět pravidelné rozbory u akreditované laboratoře. Rozbor o nezávadnosti musí být nedílnou 
součástí tohoto provozního řádu.   
 

VI. zajištění výměny a skladování prádla 

Výměna lůžkovin v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro 
děti předškolního věku se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v 
případě potřeby ihned.  
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. 
Manipulace zejména s použitým prádlem provádí odpovědná osoba (školnice*, uklízečka*) výhradně 
za použití jednorázových rukavic.  
 

Použité lůžkoviny a osobní prádlo jsou ukládány  Osobní lůžkoviny a prádlo jsou předávány 
rodičům v intervalu dvou týdnů.  
Použité lůžkoviny, jež jsou majetkem školy, se 
bezprostředně předávají do prádelny. 

Čisté lůžkoviny jsou umístěny do doby použití  Šatní skříň v umývárně Zelené třídy. 
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VII. 

Úklid prostor školy 
 
Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se 
provádí: 

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, pisoárových 

mušlí a záchodů, 
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 včetně 

omyvatelných hraček,  
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji 
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického 

zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele a o tomto mít k dispozici písemný záznam  
 
 
 
 
 
 
         __________________ 
Ve Velké Bíteši, dne 25.10. 2022                                  podpis ředitele školy 
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