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Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace, Tichá 282, 742 74 
 
 
 

Provozní řád – Mateřská škola Tichá 
 
 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven 
režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové 
výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu 
posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit 
úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené 
nevedou k ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů.) 
 
Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád 
nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem.   

 
I. 

Údaje o zařízení 
Adresa: Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace, Tichá 282, 

742 74 
MŠ:   Tichá 278, 742 74 
Tel.:   556 720 236 
Ředitel školy:  Ing. Petr Černošek 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Pavlína Buchtová 
Zřizovatel:  obec Tichá 

 
II.  

Popis zařízení  
(podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) 

Typ: MŠ s celodenním provozem 
Kapacita: 

Počet zapsaných dětí:  57 
Počet tříd:   3 
Počet dětí ve třídách:  20, 20,17 
Věkové složení skupin: od 3 do 6 let 

Provozní doba:   od 6:00 do 16:30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

III. 
Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení) 

 
 6:00 – 8:00  scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi 

 
 8:00 – 9:30 ranní cvičení – každodenně 
  hygiena, svačina 

didakticky cílené činnosti – záměrné i spontánní – skupinové i individuální 
– řízené aktivity 

 9:30 – 11:30 příprava a pobyt venku, příp. náhradní činnost 
 11:30 – 12:15 hygiena, oběd 
 12:15 – 14:00 odpočinek, náhradní klidové činnosti 
 14:00 – 14:30 hygiena, svačina 
 14:30 – 16:30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních ak-

tivitách, individuální plánované činnosti 
 

Pobyt venku  
Délka pobytu:  zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení, lze 

upravit s ohledem na venkovní teploty 
Využití:  volná hra, tělovýchovné aktivity, vycházky do okolí, hry na školní zahradě na prů-

lezkách, pískovišti, skákadlech, v domečku, v létě sprchování, v zimě bobování 
 
Odpočinek 
Podmínky:  využití denní místnosti – manipulace s lehátky 
Vybavení:  lehátka 
Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin: předškoláci – klidové činnosti v prvním 
patře budovy. 
 
Stravování (podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování) 
Počet stravovaných dětí v době oběda: pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy 

se stravuje 
Časový odstup jednotlivých jídel:   8:30 – 9:00 svačina, oběd v 11:30. 
 
Pitný režim:  
Způsob dodržování pitného režimu:  uvařený čaj nebo minerálka, voda, děti si mohou nalít 
 
Otužování:  
Způsob:  vodou, sprchováním, saunování na bazéně, pobytem venku 
 
 
 
 

IV.  
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Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení 
(podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a pro-

vozoven pro výchovu) 
 
Způsob a intenzita větrání a vytápění 
Teplota vzduchu:    
Denní místnosti: nejméně 20o C až 22o C  
Kontrola teploty vzduchu: ve všech třídách jsou teploměry – kontroluje školnice, učitelky 
Větrání:  
Režim větrání:  pravidelně každá pracovnice ve své třídě 
Osvětlení 
Denní osvětlení: 
V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení. 
Televizní obrazovky: 
Umístění: v prostorách s televizní obrazovkou jsou zajištěny podmínky zrakové pohody vhod-

nou polohou obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální 
vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů.  

 
V. 

Zásobování pitnou vodou 
(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozo-

ven pro výchovu) 
Zdroj: Veřejný vodovod 
 

VI. 
Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozo-
ven pro výchovu) 

Výměna prádla: Lůžkoviny nejméně jednou za 3 týdny, ručníky jednou za týden, nebo v pří-
padě potřeby ihned.  

Praní prádla: 
Vybavení prádelny: automatická pračka – zodp. školnice 
Způsob zacházení s prádlem a praní:  špinavé prádlo je v prádelně v určeném koši, vyžeh-

lené se ukládá do skladu prádla ve II. patře budovy 
 
 

VII.  
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim  

(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozo-
ven pro výchovu) 

Způsob a četnost úklidu a čištění  
Denní úklid:  
Setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 
splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 
Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedá-
tek na záchodech. 
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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 pro-
stor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned 
 
Způsob a četnost desinfekce a deratizace 
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbor-
nými pracovníky DDD 
 
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. 
 

VIII.  
Další požadavky 

Výchova ke zdravému životnímu stylu  
1. aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regio-

nálních a celostátních, 
2. způsob a forma zařazení do výchovného procesu  

 
Školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu),  
Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů),  
Lékárnička první pomoci,  
Seznam telefon. čísel,  
Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění (37 
014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních) 
 

IX.  
Jiné 

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) 
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné 
situace. 


