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PROVOZNÍ ŘÁD
Zpracováno podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném
znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění
a zákonem č.309/2006 Sb., o bezpečnosti, v platném znění
1.
Údaje o zařízení:
Název školy:
Mateřská škola Barevný svět, příspěvková organizace
Adresa:
Dělnická 17 B, 779 00 Olomouc
Telefon:
585 426 237 budova Dělnická
585 426 137 budova U Kovárny
733 324 413 mobil MŠ
IČO:
75029600
Ředitelka:
Řeháčková Jindřiška
Zřizovatel:
Statutární město Olomouc
Typ školy:
celodenní provoz
Kapacita:
158 dětí
Provozní doba:
6.15 – 16.30 budova Dělnická
6.15 – 16.15 budova U Kovárny
Další aktivity:
Sportovní aktivity dle každoroční nabídky – inline brusle, lyžování (New man
school Hlubočky), od 2018/2019 pod agenturou Kroužky (Horka n. Moravou) –
angličtina, keramika, aerobik a Baby judo (Judo Warriors Olomouc). Kroužky
probíhají odpoledne od 15:00 – do 15:45, veškerý kontakt s rodiči, platby i
zodpovědnost mají uvedené agentury. MŠ pouze nabízí prostory ke konání.
Spolupráce s rodiči – dle každoročního plánu (besídky, vánoční jarmark, karneval,
barevný den, zahradní party aj.
2.

Režimové požadavky:
Režim dne je částečně stanoven pro každou třídu, děti se ráno od 6.15
scházejí v jedné třídě a od 16.00 do 16.30 rozcházejí v jedné třídě (viz
přímé nástupy učitelek). Učitelky jsou povinny ho pružně přizpůsobovat
aktuálním změnám a potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno
na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a
neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.
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nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody hlásit učitelce a osobně
dítě předat, při nástupu do mateřské školy je uplatňován individuální
adaptační režim
spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním
odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve
vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřebu dětí
didakticky cílené činnosti: řízené pedagogem 9.00 – 10.00
probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní
práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů
dětí
pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací,
protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, při hudbě, s tělovýchovným
náčiním, na tělovýchovném nářadí), pohybové hry a průběžně pohybové
chvilky, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné
zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
v zimním období lyžování, podzim a jaro inline bruslení
pobyt venku: minimálně 2 hodiny venku (od 10.00 – 12.00), odpoledne po
odpočinku do odchodu dětí domů (dle počasí), v letních měsících se
činnosti přesouvají co nejvíce ven, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu
pod -10 °C, při silném větru a při inverzích
pozemek k pobytu venku: maximální využití školní zahrady, v zimním
období vycházky, hřiště v okolí MŠ
údržba školní zahrady: sekání zahrady a ořez živého plotu dle potřeby
zajišťuje externí firma (p. Suchánek), denně se zakrývají pískoviště
ochrannými sítěmi, výměna písku (viz atest), v létě dle potřeby zavlažování
provádí uklízečky
způsob využití pobytu venku: spontánní a řízené činnosti vždy
s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou
odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě
odpočívají všechny děti při čtení pohádek či relaxační hudbě, děti s nižší
potřebou spánku mají možnost prohlížení časopisů a knih, dle věku se
zkracuje doba odpočinku, odpočinek probíhá v době od 13.00 do 14.30
lehátka denně připravují a uklízí uklízečky tak, že nejprve proklepou a
ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich
provětrávání
stravování: strava se dováží ze školní jídelny při MŠ Helsinská, svačiny se
podávají v 9.00 – 9.15, odpoledne 14.15 – 14.30, děti si samy prostírají,
obsluhují, po svačině odnáší nádobí na vozíky, v předškolních třídách si děti
samostatně mažou pečivo („mazací den“), probíhá průběžná svačina
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oběd se vydává v době 11.45 – 12.15, při obědě starší používají příbory,
jídlo ve třídách vydávají učitelky, polévky provozní
dovoz stravy: mezi 10.00 – 10.45, manipulaci s jídlem provádí pracovnice
školní výdejny, uchování teplé stravy v termoportech
pitný režim: děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin, učitelky
vedou děti k pití, konvice s nápoji doplňují uklízečky, pitný režim je
zajišťován i v době pobytu dětí na školní zahradě, nápoje se obměňují (čaj,
minerálky, mléčné nápoje, voda – filtrační konvice Britta)
otužování: probíhá dle možností a zdravotního stavu dítěte:
pravidelné větrání tříd
dostatečný pobyt venku
v létě sprchování na školní zahradě
v zimě hry se sněhem
přiměřené oblékání dle počasí
Způsob nakládání s prádlem:
výměna prádla:
ručníky 1x týdně
pyžama 1x za 14 dní
lůžkoviny 1x za 21 dní
textilní hračky, oblečky, doplňky 2x ročně
způsob praní prádla: vše kromě pyžam smluvně prádelna MŠ Škrétova 2,
Olomouc, pyžama každý rodič doma
způsob manipulace s prádlem: špinavé prádlo je ukládáno do košů ve
skladě, vyprané prádlo se ihned po dovozu ukládá do skříní v jednotlivých
třídách ve skladech lůžkovin, s prádlem manipulují provozní pracovnice

Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2019 v plném rozsahu
V Olomouci dne 31. 8. 2019
zpracovala ředitelka mateřské školy Řeháčková Jindřiška

Dodatek k Provoznímu řádu MŠ Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, 77900 Ol.
Mikroklimatické podmínky:
§ 18 Vyhlášky č. 410/2005 Sb.
1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být přímo větratelné.
Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v obě využití
interiéru – viz tabulka
2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí ve třech po
sobě následujících dnech pod 18st C, ne však méně než 16st. C, nebo při
poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16st.C musí
být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven
3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota
vzduchu je vyšší než 30st.C nebo kdy je výsledná teplota kulového
teploměru tg max vyšší než 31st. C, musí být přerušeno vzdělávání a
zajištěno náhradní opatření pro děti s možností pobytu venku mimo budovu
včetně zajištění pitného režimu
4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro
překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být
mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny
vzduchotechnickým zařízením
5) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy
mikroventilace nebo větracími štěrbinami
Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek
Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní
vlhkosti vzduchu:
Výsledná teplota
Typ prostoru

tg

tg

Rychlost
proudění

Relativní
vlhkost

min[°C]

opt[°C]

max[°C]

tg

va [m.s-1]

rh [%]

Učebny, pracovny, místnosti určené k
dlouhodobému pobytu

20

22 ±2

28

0,1-0,2

30-65

Tělocvičny

18

20 ±2

28

0,1-0,2

30-65

Šatny

20

22 ±2

28

0,1-0,2

30-65

Sprchy

24

-

-

-

-

Záchody

18

-

-

0,1-0,2

30-65

Chodby

18

0,1-0,2

30-65

Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 °C.
Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a teplotou vzduchu ta menší než 1
°C, lze jako výslednou hodnotu teploty použít hodnotu ta [°C] naměřenou suchým teploměrem.
Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných
teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu
slunečního záření.

Úklid prostor mateřské školy:
§ 22 Vyhlášky č. 410/2005 Sb.
Úklid v prostorách mateřské školy se provádí:
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 umytím umývadel,
záchodků a pisoárů
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického
zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodků
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných
zdrojů
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích
předmětů
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

Zpracován dne 31. 8. 2019
Nabývá platnosti od 1. 9. 2019
Zpracovala: Řeháčková Jindřiška, řed. MŠ

