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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Spisový znak / skartační znak 2 / S10

Vypracoval: Jiřina Kotoučková, DiS.

Schválil: Mgr. Naděžda Štouračová

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2020

Pedagogická rada projednala dne: 24. 8. 2020

1. Údaje o zařízení:
Adresa: MŠ Olší 14, 59261 Doubravník
Telefon: 566 566 446
Zřizovatel: Obec Olší
Zodpovědná osoba: Jiřina Kotoučková, DiS. – učitelka MŠ

2. Popis zařízení:
Typ: s celodenní péčí
Kapacita MŠ: 22
Spádová oblast: Olší, Drahonín, Litava, Klokočí
Děti z ostatních obcí: Újezd u Tišnova
Cílová kapacita dle zařazení do sítě škol:

25 (20 dle OHS Žďár n.S.); 23 pro šk. rok 2013/14;
22 od 1.9. 2015

Zařazení dětí s postižením: 0
Věkové složení: 2-6 let
Provozní doba: 6:20 – 15:20
Podmínky provozu:
 velikost herny/ložnice – 53 m2
 velikost vedlejší herny/jídelny – 24 m2
 velikost malé herny – 17 m2
 počet umyvadel – 5
 počet WC – 3+2

3. Režimové požadavky:
 viz. Organizace dne

Pohybové aktivity:
 vybavení: zahrada s prolézačkami, školní hřiště, cvičební nářadí a náčiní
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 druh pohybových aktivit: lokomoční cviky, zdravotní cviky, akrobatické cviky, hudebně-
pohybové činnosti, pohybové hry, sezónní činnosti, jóga, relaxační cvičení, 
psychomotorické hry

Frekvence zařazování pohybových aktivit:
 denně

Odpočinek:
 podmínky: rozkládání lehátek v herně
 vybavení: stohovatelná lehátka

Stravování:
 počet stravovaných dětí 22
 časový odstup jednotlivých jídel – min. 2 hodiny, max. 3 hodiny

Pitný režim:
 denně během celého dne
 druh nápojů: čaj, ovocné džusy a šťávy, ochucené minerální vody, pitná voda

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení:
Větrání a vytápění:
 teplota vzduchu: denní místnost 20-22 st. C, ložnice 18-20 st. C
 kontrola teploty: nástěnné teploměry
 způsob větrání: okny
 délka větrání: dle potřeby a povětrnostních podmínek

Ochrana před oslněním:
 žaluzie

Zásobování pitnou vodou:
 zdroj – veřejný vodovod

5. Způsob zajištění výměny a skladování prádla:
Výměna prádla:
 lůžkoviny 1x za 21 dní, v případě potřeby ihned,
 ručníky jsou jednorázové papírové

Praní prádla:
 zajišťují rodiče

Skladování prádla:
 v uzavíratelné skříni na chodbě

6. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim:
 viz požadavky na hygienicko-protiepidemický režim na ZŠ
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7. Další požadavky:
 školní řád: viz ŠVP PV
 evidence a registrace úrazů: vedena v Knize úrazů
 lékárnička první pomoci: uložena v kanceláři vedoucí ŠJ, její obsah je pravidelně 

1 x ročně kontrolován a doplňován seznam tel. čísel:
o rodiče dětí – založen v třídní knize
o lékaři – u telefonu

 postup při úrazu a náhlém onemocnění: přítomná učitelka poskytne dítěti první 
pomoc, informuje rodiče, v případě potřeby zavolá lékařskou pomoc

V Olší dne:  …..……………………………. ………………………………………………
ředitelka školy


