
 
 

 

Č.j.:  

  

Provozní řád mateřské školy  
  

(platný pro školní rok 2018/2019)  

 

  

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930,  

Praha 6, 160 00  

  

IČ: 48133892  

  

Telefon: 224 311 370  

  

e-mail: info@zsemydestinnové.cz                         

  

 I. Údaje o zařízení  

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, 

Praha 6, 160 00  

  

hlavní budova:  

telefon:  220 561 713, 602487 875  

e-mail:  skolka@zsemydestinnove.cz                                                                                                    

Českomalínská:  

telefon: 220 510 435     

e-mail:  rybicky@zsemydestinnove.cz                                                                                                    

Statutární orgán: Mgr. Ota Bažant  

Vedoucí učitelka: Anna Tomasy 

Typ školy: předškolní zařízení s celodenní péčí  



Českomalínská – 1 věkově heterogenní oddělení - 25 dětí ve třídě                         

Hlavní budova – 2 věkově heterogenní oddělení  -  třída Motýlků   15 dětí 

- třída Berušek  15 dětí                                             

Stanovená kapacita: 55 dětí    

                                                                                                                                                

Provozní doba:  pondělí až pátek: 7.00 - 17.00hod.                                           

Zájmové činnosti a kroužky: Angličtina, hrátky se slovíčky  dramatický, sportovní, 

taneční, pěvecký 

Činnosti společné pro děti a rodiče:  

Brigády, vánoční besídky a dílny - zdobení perníků či jiné vánoční výrobky, 

velikonoční besídky a dílny, závěrečné ohně, zahradní slavnosti, divadelní 

představení pro děti, apod.  

II. Režimové požadavky  

Třídy: vytápění je dálkové, teplota je regulována na 21°st.C. Větrání tříd během 

provozu zajišťují podle potřeby učitelky a provozní zaměstnanci, v zimě krátkodobým 

vydatným vyvětráním, v letních měsících průběžně.  

Nástup dětí do MŠ: 

do 8.30hod. a pak dle potřeby kdykoliv ale po dohodě s učitelkami v jednotlivých 

třídách  

 

Zahájení provozu:  7.00  

 
Příchody dětí:   7.00   -   8.30   

Cvičení:   8.45  -    9:00   

Dopolední svačina:   9:00  -    9.30   

Plnění ŠVP   9.30  -    10.00   

Pobyt venku:   10.00  -  11.30   

Oběd:   11.30  -  12.00  

Vyzvedávání dětí:   12.00 -  12.30    

Odpolední odpočinek:  
  12.15 -  14.15   

Odpolední svačina    14.30 -  15.00  

Odpolední program:    15.00 -  17.00   

Ukončení provozu:       17.00   



Spontánní hra a řízené činnosti pedagogem: vyplývají ze situace, motivace a potřeb 

dítěte, učitelky tvoří TVP v souladu se ŠVP, který je zpracován v souladu s RVP PV  

  

Pohybové aktivity: dle potřeby dítěte - možnost cvičení v průběhu celého dne, 

hudebně-pohybové hry zařazujeme v průběhu dne dle přání či ke kultivaci případné 

agresivity dětí či odreagování se od příp. jednotvárné činnosti. Každé oddělení 

mateřské školy má k dispozici  dostatek prostoru k různým pohybovým aktivitám. 

Denně probíhají ranní cvičení, pohybové hry, hry se zpěvem, pohybové improvizace, 

soutěživé hry a činnosti.  

 Zahrada:   

Zahrada na Českomalínské je podle potřeby dětí MŠ užívána od 8.00 do 13.00 h., 

odpoledne od 14.30 h. do ukončení provozu. Je-li pobyt na školní zahradě součástí 

výchovně vzdělávacích činností dětí předškolního věku, je pobyt na zahradě časově 

neomezený.   

Zeleň: udržuje školník pravidelným zaléváním a sekáním. Prořezávání keřů 1x za rok, 

sekání trávy dle potřeby, přibližně 1x za 2 měsíce.  

  

Kropení písku a trávníku  provádí dle potřeby školník, který se stará i o čistotu uvnitř 

areálu školy. Písek je měněn po 3 letech Učitelky po odchodu ze zahrady zajistí 

pískoviště plachtou, uzamknou zahradní vchod do budovy MŠ, zkontrolují areál 

zahrady..  

  

Sportovní zařízení – pružinové houpačky, pískoviště, travnaté plochy, jiné míčové hry, 

kočárky, panenky,    

Pobyt venku:  

Učitelky jsou povinny zabezpečit, aby děti byly co nevhodněji oblečeny dle počasí, 

tedy minimalizovat možnost podchlazení či přehřátí organizmu dětí s přihlédnutím k 

nabídce oblečení, které rodiče pro děti připravili. Před odchodem z šatny učitelky 

překontrolují, jak jsou děti upravené (zastrkané tílko, zavázané boty apod). Učitelky 

spolupracují s rodiči tak, aby v sáčku dětí bylo k dispozici oblečení vrstevnaté a bylo 

možno je individuálně upravovat.  

Délka pobytu venku je podmíněna rozptylovými podmínkami a výskytem škodlivin v 

ovzduší, informace mohou být dle zájmu předávány denně rodičům. Učitelky velmi 

důkladně dbají na pitný režim dětí, zvláště v teplých dnech.  

Pobyt venku:  

Zimní období: 10.00 - 11.30   

Letní období:  10.00 (i dříve) - 11.30    

Všechny činnosti lze převést na zahradu   

Odpočinek:  



od 12.30. – 13.00 - pohádka, rozhovory, poslech hudby                          

od 12 45  - 14.00 - individuální práce s předškoláky        

od 14,00 (i dříve) - klidové činnosti pro nespavé děti Délka odpočinku 

/spánku je individuální, respektujeme potřeby odpočinku/spánku 

každého dítěte. Minimální čas na odpočinek je cca půl hodiny.  

Lehátka se rozkládají cca 1 hodinu před odpočinkem v každé třídě- v této době se herny 

důkladně vytřou a vyvětrají.   

Po odpočinku si děti pyžamo rozkládají na postel, aby provětralo. Lehátka 

se uklízejí průběžně.  

  

Stravování:   

Jídlo je připravováno ve školní kuchyni a dovezeno do mateřské školy. Kuchařka dbá 

v mezích technických možností všech zásad šetrné technologie přípravy stravy. 

Dopolední svačina je vydávána od 9:00-9:30. Děti se samy obsluhují, nápoj nalévá 

dle volby dětí učitelka.  

Oběd se vydává od 11.30  do 12.00 hodin. Polévka i druhé jídlo se vydává ze 

servírovacího stolku, kam ho připraví pomocná kuchařka.  

Odpolední svačina je podávána od 14.30 do 15 hodin. Průběh svačiny je stejný jako 

dopoledne.  Zdravá skladba jídelníčku je pravidelně kontrolována dle spotřebního 

koše OŠK. Dodržování pitného režimu je samozřejmostí!  

Na pitném stolku mají děti po celý den k dispozici vlastní hrníčky (hygienické 

požadavky na pitný režim dětí), do kterých si kdykoliv během dne mají možnost 

nalít  nápoj. Respektování zákona 258/2000 sb., v platném znění a §23 ve spojení s 

vyhláškou 108/2001 a vyhláškou 137/2004 Sb.  

  

Otužování: Vhodné oblékání, jak v MŠ, tak i na pobyt venku (ve spolupráci s rodiči), v 

létě sprchování dětí na zahradě.  

Pokud rozptylové podmínky dovolí, jsou děti venku co nejdéle a za každého počasí. 

Proto je nutné mít v šatně trvale k dispozici náhradní prádlo, punčocháče, ponožky 

apod.  

Správný návyk při smrkání, používání papírových kapesníků. Dodržování 

rekonvalescence dítěte, spolupráce s pediatrem.  

  

III. Způsob nakládání s prádlem a úklid:   

                      (dle vyhlášky 108/2001 Sb.)  

Uskladnění lůžkovin: skříně pro čisté prádlo  

Použité prádlo: Plastové krabice s víkem   

Praní: Zabezpečuje prádelna, čisté prádlo dostáváme zabalené v igelitové folií.  

Výměna prádla:   



- Ručníky               - 1 x týdně   

- Lůžkoviny            -  každých 21 dní a dle potřeby  

- Pyžama               - 1 x týdně (pátek)  

  

V průběhu letních prázdnin se deky vyperou a usuší na volném vzduchu, polštáře se 

důkladně vyvětrají venku na sluníčku. Tato aktivita je možná i v průběhu slunečních 

dní jara a léta.  

Úklid se provádí namokro,  rozsah a frekvence jsou upřesněny v pracovní náplni              

školnice / uklízečky.  

Během vánočních a hlavních letních prázdnin se provádí celkový úklid všech prostor 

školky.  

Mytí oken je zajišťováno dodavatelsky 3x ročně. Vzhledem k tomu, že malujeme na 

okna barvami, myjí se zevnitř okna častěji   

IV. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim1  

• způsob a četnost úklidu a čištění   

  

Denní úklid:  a/  setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních 

parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 

b/  za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 

záchodových mís, sedátek na záchodech  

  

Týdenní, celkový:  

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren 

a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně 

celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby 

ihned  

  

  

• manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace  

  

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou 

sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány 

zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Tento provozní řád nabývá účinností dne  3. 9. 2018  

  

Zpracovala: Anna Tomasy, vedoucí učitelka   

( zpracováno podle zákona č. 256/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví )  

  

  

V Praze dne  31. 8. 2018                                                Mgr. Ota Bažant                                                                                     
          ředitel školy 

                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  


