
PROVOZNÍ  ŘÁD MŠ  Pštrossova 
 
(zpracováno podle zákona MZ č.258/2000Sb.O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 
410/2005Sb., v platném znění) 
Řád č. 2/2020 
 
Účinnost od: 1.9.2020 
Počet příloh: 0 
Změny: 0 
 
 
I.  Údaje o zařízení 

 
Mateřská škola Pštrossova 
Sídlo: Praha 1, Pštrossova 204/11 
Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Zavadilová 
IČO:  67365949 
Mateřská škola s celodenním provozem 
Kapacita: 75 dětí 
MŠ - počet tříd: 3 
Provozní doba: 7 00 – 17 00 hod. 
Využití zařízení pro jiné účely: ne 
 
II.            Péče o dítě 
Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými       a právnickými 
osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení 
vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Plně respektuje 
Úmluvu o právech dítěte. Program péče o děti vychází z demokratických principů, 
opírá                               se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti 
předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí. 
 
III.        Režim dne 
Je přizpůsobován potřebám dětí, rodičů a podmínkám mateřské školy. Uvedené časy jsou 
pouze orientační, vždy je přihlíženo k okamžité situaci ve třídě. 
Nástup dětí :                          7 00 – 8 30 hod. ( po domluvě i v jiném čase) 
Spontánní hra :                      7 00 -  8 20 hod. ( průběžně v průběhu celého dne) 
Činnosti řízené pedagogem :   9 15 –10 00 hod. ( každý den podle potřeb,zájmu a věku dětí)   
Sledování televize:  pouze  výjimečně  (vzdělávací pořady pro MŠ, pohádky) maximální doba 
20 minut 
Interaktivní tabule:  vzdělávací řízená činnost cca 20 minut a hry dětí cca 30 minut/den 
 
Pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne, ranní cvičení denně 15 minut, 1x týdně 
řízené pohybové činnosti 30 minut, denně  2 hodiny pobyt venku na školní zahradě, 
vycházky do okolí školy, sportovní činnosti (předplavecký výcvik, sportování v písku), 
pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti 
 



Ozdravná opatření: dle potřeb a možností dětí a jejich zdravotního stavu 
• časté větrání místností 
• otužování vodou 
• každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti 
• dechová cvičení 
• sportovní aktivity 
• pobyty na škole v přírodě 
• pobyt venku 

 
Otužování je zařazováno v režimu dne průběžně dle možností MŠ. -  Škola je vybavena 
čističkami vzduchu. 
Povinné předškolní vzdělávání : každodenní účast dětí je stanovena v pracovní dny od 8.30 – 
12.30 hod. 
 
Pobyt venku: 

• pohybové aktivity na školní zahradě a vycházky do okolí MŠ (školní zahrada MŠ nebo 
vycházka do okolí MŠ od 10.00 – 12.00 hod.,   terasa 15.15 – 16.45 hod.) 

• způsob využití pobytu venku: pohybové aktivity, míčové hry, jízda na koloběžkách a 
odrážedlech, procvičování obratnosti na průlezkách, hry v písku. 

• při zhoršených rozptylových podmínkách se pobyt venku a pohybové aktivity řídí dle 
oznámení Českého hydrometeorologického ústavu. 
  

Odpočinek:   13 00 – 14 00 hod. 
Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v  určených úložištích se zajištěným   odvětráním.  Výměna 
pyžam je zajištěna 1x týdně nebo dle potřeby. 
 
Odpolední činnosti: 15 15 – 17 00 hod. 

• individuální či skupinové činnosti, zájmové kroužky, 
 
IV.        Stravování 
Strava je připravována ve školní kuchyni mateřské školy, která je součástí školy. Časový 
odstup mezi jídly je do 3 hodin. Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleni o hygienických normách. 
Strava je připravována podle norem a receptur určených dětem předškolního věku 
s dostatkem vitamínů a vlákniny. Vedoucí ŠJ pravidelně vyhodnocuje spotřební koš.  

• podávání ranní svačiny od 8 45 - 9 15 hod. 
• podávání oběda 11 45 – 12 45 hod. 
• podávání odpolední svačiny 14 45 – 15 15 hod. 
• jídlo vydává kuchařka ŠJ, mladší děti obsluhují učitelky, starší děti se obsluhují samy 

nebo požádají o pomoc přítomnou učitelku 
 
Pitný režim : 

•   nápoje připravuje kuchařka ŠJ 
•   nabídka nápojů : pitná voda, čaj, šťáva, džus 
•   nápoje jsou podávány k jídlu, ve třídách je po celý den k dispozici 

konev  s nápoji                      
•   použité nádobí myje kuchařka ŠJ 

 



V.        Způsob nakládání s prádlem 
• výměna lůžkovin 1 x za 3 týdny, 
• výměna ručníků 1 x týdně (nebo dle   potřeby  častěji) 
• prádlo pere prádelna mimo MŠ (fa HOPRA) 
• výměnu prádla provádí školnice MŠ 
• prádlo je uskladněno v samostatném skladu 
• špinavé prádlo je skladováno odděleně od čistého 

 
VI.        Provozní a prostorové podmínky 

• škola je zásobována dostatkem nezávadné pitné vody 
• denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí 
• prostorové podmínky jsou vyhovující (3 m2 na dítě, 1,7 m2 na lehátko) 
• místnosti pro děti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou výšku dětí 
• WC i umývárny mají vybavení odpovídající počtu dětí zapsaných v MŠ 
• lehátka se po provětrání ukládají, lůžkoviny dětí jsou uskladněny samostatně pro 

každé dítě 
• na dvůr mateřské školy je zakázán vstup se psy 
• v areálu mateřské školy je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázáno 

zanechávat kočárky, kola a koloběžky 
• osoba přivádějící a odvádějící dítě z MŠ je povinna zajistit bezpečné chování sebe i 

dítěte v prostorách MŠ (dítěti není dovoleno – obsluhovat bzučák u hlavního vchodu, 
obsluhovat výtah, zadávat kód pro vstup do budovy, dítě není vysazováno na horní 
skříňku v šatně, neskáče ze schodů a neběhá po nich, neleze na plot) 

 
Úklidové činnosti :  podlahy v celém objektu odpovídají charakteru činností a jsou snadno 
čistitelné. V celé budově je prováděn pravidelný úklid, aby byla zajištěna hygienická 
nezávadnost prostředí. 
 
Teplota vzduchu: 

• je centrálně regulována termostatem. 
• ve řídách jsou umístěny teploměry, na kterých se pravidelně kontroluje teplota 
• teplota ve třídě 20° –  22° C 
• při odpočinku 18° C 
• nejvyšší přípustná teplota ve třídě je  28° C  
• v zimních měsících při mimořádně chladných dnech (- 15° C) nesmí teplota ve třídě 

klesnout pod 18°C (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16° C (maximálně 1 den) 
• v místnostech je zajištěno větrání okny 
• v ložnici na půdě je používána klimatizace 
• ve třídách, ložnici a herně jsou nainstalovány čističky vzduchu 

 
Osvětlení: 

• MŠ je vybavena zářivkami. Umělé osvětlení odpovídá příslušným normám. 
• v prostorách určených pro dlouhodobý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení. 
• tabule na kreslení mají matný povrch a jsou umístěny tak, aby nedocházelo k oslnění 

dětí. 
 
 



 Hřiště: 
• školní  hřiště  mateřské  školy  se  nachází  ve  vnitrobloku  domu (Spálená 9, Praha 1) 
• zahrada je osázena vzrostlými stromy, keři a dalšími rostlinami, které jsou zdravotně 

nezávadné 
• pískoviště je zakryto sítí proti znečištění zvířaty 
• písek je měněn 1 x za dva roky 
• pískoviště je zastíněno stromem 
• v letním období je  vlhčeno 
• 1 x ročně je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí nejen na hřišti, ale i 

v budově mateřské školy 
• veškeré vybavení školního hřiště je průběžně pečlivě udržováno 

 
VII.         Závěrečné ustanovení 
               Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu pozbývá platnost řád č.2/2019  „Provozní řád MŠ 
Pštrossova“ ze dne 22.8.2019. 
 
V Praze dne 26.8.2020    
 


