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Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, 

příspěvková organizace 

 
Provozní řád MŠ 

 

I. Údaje o zařízení  

Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, 
příspěvková organizace 

Adresa: Olomučany 10, 679 03 Olomučany 

IČO: 71 001 727 

Zřizovatel: Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany 

Ředitelka:  Mgr. Jiří Pukl 

Telefon:  +420 516 412 595 

II. Popis zařízení: 

Mateřská škola Olomučany má dvě třídy s celodenním provozem a kapacitou 45 dětí. 
V současné době je zapsáno 45 dětí. Věkové složení dětí je 3-6 let. 
Provozní doba MŠ je od 6.30 – 16.00.  
Z dopolední docházky si rodiče mohou děti vyzvednout od 12.00 – 12.30. 
Odpoledne pak od 14.30. 
 

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):  

Přibližná doba činností a uspořádání dne dětí v MŠ: 
 
6.30 – 8.30   příchod dětí do MŠ, spontánní hry dětí, nabídka her paní učitelkou 
 
8.30 – 9.00   hygiena, svačina 
 
9.00 – 9.30  řízená činnost s paní učitelkou dle tematického plánu, pohybová chvilka,        
                      pohybové hry vedené pedagoge 
9.30 – 11.45 příprava a pobyt venku 
 
11.45 – 12.30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek, odchod dětí domů 
 
12.30 – 14.00 odpočinek dětí na lůžku 
 
14.00 – 16.00 – svačina, volné hry dětí, odchod dětí domů 
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 Nástup dětí   
Rodiče vodí děti do zařízení do 8.30. V případě pozdějšího příchodu jsou povinni tuto 
informaci nahlásit učitelce. 
 
 Hra     
 Hry probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, 
se zřetelem na individuální potřeby dětí. 
 
Spontánní: od příchodu dětí do řízené činnosti učitelkou, po odpoledním odpočinku do 
odchodu dětí 
 
Řízená: dle přípravy učitelky 
 
Pohybové aktivity  
Pohybové aktivity zařazujeme s dětmi každý den - pohybové hry, pohybové chvilky, 
hudebně-pohybové činnosti - ve třídě či prostorám k tomu určeným a dále také při 
pobytu venku a spontánních hrách. 
 
Pobyt venku  
Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co 
nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při špatném počasí ( mrazu pod –10 st., při 
silném větru a dešti apod.). 
Pobyt venku trávíme s dětmi na školní zahradě, nedalekém hřišti nebo procházkou do 
lesa či okolí obce.  
Údržba školní zahrady: posekání trávníků dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, 
v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti. 
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 
pohybovou aktivitou. 
 
Odpočinek 
Děti odpočívají v místnosti k tomu určené –  na modrých plastových lehátcích, která jsou 
opatřena molitany, pro pevnou oporu zad. Po obědě a hygieně odpočívají děti při čtení 
pohádky. Děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízejí náhradní aktivity. 
     
Stravování 
 
Strava připravovaná ve školní kuchyni dle výživových požadavků, které stanovuje 
spotřební koš. 
Svačiny se podávají od 8.30 do 9.00, odpoledne od 14.00 do 14.30. Kuchařky připraví 
dostatečné množství potravin a nápoje, děti si sami na tácek vezmou svačinu i hrníček 
s nápojem a odnesou si jej na místo. 
Oběd se vydává od 11.45 do 12.30. Při obědě děti používají dle možností příbor, vždy 
po jídle odnášejí nádobí na místo, které je k tomu určeno.  
Děti, které mají výjimku ve stravování, si přinesou stravu z domu. 
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Pitný režim 

Děti dostávají vždy ke svačině a obědu hrníček s pitím. V průběhu dne mají k dispozici 
džbánek s vodou a kalíšky, do kterých si mohou vodu samy nalít. Džbánek i kalíšky jsou 
umístěny tak, aby na ně děti dosáhly. Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu. 

 
 

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, 

vytápění), osvětlení 

 

Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu v denní místnosti se pohybuje mezi 21°C – 22°C. 
Kontrola teploty vzduchu je zajištěna nástěnnými teploměry.  
Pro zjištění venkovní teploty vzduchu, používáme digitální teploměr umístěný na okně 
v chodbičce. 

Větrání 

Učitelky, školnice zajišťují pravidelné větrání tříd. 

Paní školnice sleduje vytápění školy a redukuje na přiměřenou teplotu. 

 
Osvětlení 
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení. 
Přirozené denní osvětlení je zajištěno plastovými okny bez záclon. V herně a v jídelně 
(pracovně) jsou okna opatřena žaluziemi. 
Umělé denní osvícení zajišťují převážně stropní světla. 
  
 

 

V. Zásobování pitnou vodou 

Zdroj 
 Veřejný vodovod 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobováno pitnou vodou vyhovujícím 
požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody) 
 

Kapacitní hlediska: 

Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě. 

 

 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

Výměna prádla  

Výměnu lůžkovin, ručníků zajišťuje paní uklízečka. Výměna lůžkovin probíhá 1x za tři 
týdny. Výměna ručníků 1x za týden, je-li to potřeba, mění paní uklízečka ručníky ihned. 
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Použité prádlo se ukládá do jednorázových pytlů, které zabraňují kontaminaci okolí 
s nečistotami z prádla. Použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru. 
Čisté lůžkoviny, ručníky se skladují v uzavíratelných skříních. 

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

Způsob a četnost úklidu a čištění  

Denní i týdenní úklid zajišťuje paní uklízečka. Podlaha v jídelně a v herně je stírána 
minimálně 2x denně. Podlaha na sociálním zařízení a v šatně je stírána několikrát 
denně. Odpadky jsou vynášeny minimálně 1x denně. Čištění koberců vysavačem 1x 
denně. Na úklid umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech jsou používány 
čistící prostředky s dezinfekčním účinkem (Savo).  

1x týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 
záchodů,  minimálně 3x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový 
úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned. 

 

Způsob a četnost desinsekce 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 
Vynášení odpadků zajišťuje paní školnice. Využívá k tomu dvou velkých černých 
plastových popelnic, které jsou vyváženy 1x za 14 dní. Sběrový papír je odvážen do 
základní školy. 

 

 

VIII. Další požadavky 

Výchova ke zdravému životnímu stylu  
Všichni zaměstnanci se snaží jít dětem příkladem v pohybové aktivitě, stravování i 
pitném režimu. Snažíme se zařadit dostatek pohybové aktivity v denním programu dětí. 
 
Školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu). 
 

Evidence a registrace úrazů 
 Viz. Kniha úrazů (u učitelek) 
 
Lékárnička první pomoci 
Je umístěna v jídelně. 
 
Seznam telefon. čísel (příloha provozního řádu) 
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