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Článek 1
Základní údaje o organizaci, obecná ustanovení
Identifikátor zařízení : 600 142 647
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa MŠ:

Mlýnská 36
747 42 Žimrovice

Druh a typ školy : 1. Mateřská škola
kapacita 28 dětí
2. Školní jídelna – výdejna
kapacita 28 jídel
Ředitel školy :

IZO:

IZO: 120 004 054

Mgr. David Šrom
mobil: 739 302 036
mail: reditel@zszimrovice.cz
telefon mateřské školy: 778 431 856
mail MŠ: skolka@zszimrovice.cz

Vedoucí učitelka MŠ: Renáta Melecká
Mateřská škola s celodenním provozem

Poznámka
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Provozní řád je souborem pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických a
prostorových podmínek. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých,
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

1.
2.
3.
4.

5.

Článek 2
Zásobování vodou, pitný režim.
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí
správce veřejného vodovodu.
Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích.
Tekutiny jsou dovážené ze školní jídelny.
Čaj je připravovaný školnicí v mateřské škole dle potřeby ve vymezeném prostoru.
V každé třídě je dětem neustále k dispozici konvice s čajem. Starší děti se mohou
obsloužit samy, mladším dětem je podáván učitelkou.
Použité nádobí je umýváno učitelkou pod tekoucí vodou, odpoledne umyto pracovnicí ve
výdeji stravy

Článek 3
Hluk
Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud
jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce
budou prováděny zásadně v době mimo výuku.
Článek 4
Vybavování školy
1. Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí.
Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají
příloze č. 2 vyhlášky č. 414/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch.
Článek 5
Údržba školy, nakládání s prádlem
1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních
náplních provozních zaměstnanců.
2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu:
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 a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č.
258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.
Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný
zásah odbornou firmou.
3. Nakládání s prádlem
Výměna prádla: Lůžkoviny-1x za 21 dní
Ručníky-1x týdně
Pyžama-1x týdně
Použité prádlo se ukládá do plátěného pytle a skladuje se ve vyčleněném prostoru.
Čisté prádlo je ihned ukládáno do skříně k tomu určené. Odvoz špinavého prádla probíhá v
prvním týdnu v měsíci do čistírny Prádelna a čistírna Schreier s.r.o. Opava.

1.

2.

3.
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Článek 6
Pracovní a provozní podmínky
Ve škole není žádné rizikové pracoviště. V 1.třídě (spodní učebna) je umístěna vyvýšená
plošina, pro kterou je zpracována samostatná směrnice v rámci Školního řadu MŠ.
K vyvýšeně plošině je zpracován statický posudek.
Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou
vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně
upravován. Ředitel školy zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O
kontrolách vede záznamy.
Vyučující zajišťují vhodné podmínky pro výchovu zejména sledováním teploty v
učebnách, dostatečným větráním, zařazováním relaxačních chvilek a cvičením,
manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně
denním i umělým osvětlením. Vedou děti k otužování a používání přiměřeně teplého
oblečení.
Provozní doba: 6.15 – 16.00

5. Orientační režim dne:
6.15 - 8.30

8.30 - 9.00
9.00 - 9.45

9.45 -11.15
11.15 -12.00
12.00 -14.00
14.00 -14.30
14.30 -16.00

scházení dětí
tvořivé činnosti dětí
individuální plánované činnosti
pohybové aktivity
relaxace
hygiena a stolování
výchovné činnosti v centrech
individuální a skupinové činnosti
pohybové aktivity a relaxace
pokračování a dokončení ranního programu
pobyt venku
hygiena, oběd, ukládání k spánku
odpočinek, individuální činnosti
hygiena, stolování
individuální a zájmové činnosti, tvořivé hry
rozcházení dětí
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7. V obou třídách jsou položeny koberce, které děti využívají k relaxaci a hrám.
Článek 7
Mimoškolní akce žáků
1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí
akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( školský zákon č. 561/2004
Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…).
Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení
rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob
zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.
Článek 8
Větrání
1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní
družina – jsou přímo větratelné. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu.
Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.
Článek 9
Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek
1. Parametry mikroklimatických podmínek:
❖ Zima
Třídy a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 22 ±l° C,
minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19°C,
rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C .
Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po
sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty
vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a
vzdělávání zastaven.
❖ Léto
Třídy a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 28°C,
maximální výsledná teplota v místnosti tgmax = 31 °C,
při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než
30 stupňů Celsia a kdy je tgmax vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být zajištěno pro děti jiné
náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.
2. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %.
3. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.
4. Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit
pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny
místností, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.
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Článek 10
Režim stravování
Ve škole funguje výdejna stravy, kapacita výdejny je 28 jídel.
Dovoz stravy je zajišťován z jídelny při Mateřské škole v Hradci nad Moravicí ve varných
konvicích.
Přivezená strava se ihned přesunuje do výdejny stravy.
Ukládání a mytí várnic probíhá ve vymezeném prostoru
Kuchyň je vybavena ledničkou, elektrickým vařičem, myčkou nádobí a mikrovlnou
troubou.

Článek 11
Režim odpočinku a spánku
1. Po obědě je určena k odpočinku a spánku doba od 12.00 - 14.00
2. Lehátka se rozkládají na ploše herny. Lehátka se ukládají ve vymezeném prostoru,
lůžkoviny jsou uloženy ve větratelných regálech.
Článek 12
Podmínky pohybové výchovy
1. Součásti pohybové výchovy je ranní cvičení, pobyt venku, tělovýchovná chvilka, cvičení
na nářadí, cvičení s náčiním, pohybové hry, prvky jógy.
2. MŠ nevlastní samostatnou tělocvičnu, pro potřeby pohybových aktivit má mateřská škola
pronajatou tělocvičnu v ADP Žimrovice v rozsahu 1 hodina týdně. Tělocvična je vybavena
sportovním nářadím, který je v majetku školy (koza, švédská bedna, žíněnky, odrazový
můstek, míče, florbalové hole).
3. V prostorách MŠ probíhá gymnastický kroužek, který vede Sportovní gymnastika dětí
Špičková Opava.
4. Plocha třídy je pro potřeby pohybových aktivit vybavena lavičkou, žíněnkami, žebřinami,
basketbalovým košem.
Článek 13
Vybavení školy
1. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.
2. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm.
3. Podlahy ve třídách i ve společných prostorách jsou opatřeny PVC. V sociálním zařízení je
na podlaze položena keramická dlažba.
4. Centrální lékárnička je umístěna v kabinetě. U lékárničky je umístěn traumatologický plán
a seznam obsahu lékárničky. Obsah doplňuje pověřený pedagog vždy k zahájení školního
roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.
5. Počet hygienických zařízení určených pro děti je:
a) v předsíňce je 5 umyvadel
b) záchodů 5 ks
c) 1 pisoár
d) 1 sprcha (pohotovostní).
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Článek 14
Pobyt venku, školní zahrada
1. Při pobytu venku se k výchově dětí využívá školní zahrada, která je vybavena:
a) pískovištěm s propustným podkladem a plachtou na zakrytí, písek je vyměňován poté,
kdy končí platnost certifikátu pro daný písek,
b) hracími prvky školní zahrady je pružinová houpačka, kyvadlová a dvousedadlová
houpačka, dřevěný domeček, cvičná kombinovaná stěna,
c) školním amfiteátrem s ohništěm, který je využívaný pro vzájemné setkávání dětí,
zaměstnanců školy a zákonných zástupců dětí,
d) pergolou s posezením a domečkem pro uložení hraček určených na školní zahradu
e) dvěma vyvýšenými záhony pro pěstování bylin a zeleniny.
2. S dětmi jsou prováděny vycházky do okolí obce.
3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy. Pokos trávy
zabezpečuje smluvně ředitel školy. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují
výskytu kvetoucích trav. Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro
zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí
a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat
požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov.
Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její
předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být
řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení
a čištění v kvalitě závlahové vody I. třídy jakosti odpovídající normovým hodnotám.
4. Škola využívá 1x týdně keramickou dílnu při Základní škole Žimrovice.
Článek 15
Jedy, nebezpečné látky
5. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu
chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných
místnostech, do kterých nemají děti školy přístup.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
1. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2018

…………………………………………..
David Šrom, ředitel školy

