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Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov 
594 56 Žďárec, IČO: 709 405 84, pevná linka: 549 440 426, č. mob.: 731 470 912,  e-mail: zszdarec@seznam.cz 

 

 

 

  

PROVOZNÍ ŘÁD 
MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁREC 

 

příloha č. 1 ke Školnímu řádu MŠ Žďárec 

 

Údaje o zařízení: 
 

Adresa:    Základní škola a Mateřská škola, Žďárec 42, 594 56  Žďárec 

 

Telefon:    733 680 341  

 

IČO:    70940584 

 

Zřizovatel:   obec Žďárec 

 

Provozovatel:   obec Žďárec 

 

Statutární zástupce:   Ing. Jaroslav Valík 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

 

Ředitel ZŠ a MŠ:  Mgr. Dalibor Kolář 

 

Vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Irena Širhalová 

 

 

Popis zařízení: 
 

Typ:          jednotřídní MŠ s celodenní docházkou 

 

Kapacita:   celková kapacita – 26 dětí 

věkové složení – 2 – 6 let 

 

Provozní doba:      6:45 – 16:15 hod. 

 

Podmínky pro provoz:  herna – 73 m2 

ložnice – 30 m2 

šatna – 45 m2 

hygienické zařízení dětí (6 toalet + 6 umyvadel) – 12 m2 

hygienické zařízení personálu - 4 m2 
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Režimové požadavky: 
 

Příchod dětí:   6:45 – 8:00 hod. 

 

Hra:  volná hra a spontánní hra – 6:45 – 8:15 hod. 

    částečně řízené činnosti – 8:15 – 8:40 hod. 

 

Pohybové aktivity:    pohybové a tělovýchovné činnosti – 8:15 – 8:35 hod. 

          pobyt venku – 9:30 – 11:30 hod. 

 

Vzdělávací činnosti:  programově řízené činnosti – 9:00 – 9:30 hod. 

 

Stravování:   dopolední svačina -  8:45 – 9:00 hod. 

    oběd – 11:45 – 12:15 hod. 

    odpolední svačina – 14:15 – 15:00 hod. 

 

Pitný režim:   kdykoliv během dne, děti se mohou samostatně obsloužit, 

nápoje jsou dostupné na určeném stolku 

 

Odpočinek:   odpočinek a relaxační činnosti – 12:30 – 14:15 hod.  

 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení: 

 
Teplota vzduchu:  20°C – 23°C 

    kontrola teploty vzduchu – teploměr v každé místnosti 

vytápění MŠ – ústřední topení společné s ostatními provozovnami 

v budově OÚ 

 

Větrání:    pravidelné – okny (za každého počasí) 

 

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:    

ve všech oknech horizontální žaluzie pro regulaci denního osvětlení 

 

 

Zásobování pitnou vodou: 
 

Zdroj:    veřejný vodovod – nádrž Mostiště 

doklad o provedeném vyšetření kvality vody na OHS ve  Žďáru nad 

Sázavou 

datum poslední kontroly tamtéž 

 

 

Způsob výměny a skladování prádla: 

 
Výměna prádla:  lůžkoviny  -  1x za 4 týdny  

v případě potřeby ihned 

Praní prádla:   zajištěno ze strany rodičů (zákonných zástupců) 
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Manipulace s prádlem, skladování prádla:  

prádlo se předává rodičům v  plastových taškách k tomu určených  

použité prádlo se předává rodičům ihned a neskladuje se v MŠ 

čisté prádlo je uloženo v samostatné skříni v šatně MŠ   

 

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim: 

 
Způsob a četnost úklidu a čištění: 

 

Denní úklid: roztokem vody a čisticího prostředku se stírají všechny podlahy 

roztokem vody a čisticího prostředku se utírá nábytek, kryty topných těles, 

okenní parapety, kliky u všech dveří a u nábytku a rukojeti splachovadel na 

WC  

koberec se vysává vysavačem  

větrají se a ustýlají lůžkoviny na postýlkách  

vynášejí se odpadky do uzavřených nádob 

za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem se umývají umyvadla, 

záchodové mísy a sedátka na WC 

doplňují se jednorázové papírové ručníky a toaletní papíry na WC 

 

Týdenní úklid: dezinfekce umýváren, záchodových mís a omyvatelných stěn na WC a v 

umývárně  

dezinfekce hraček 

 

Ostatní úklid:  2x  ročně mytí oken včetně rámů a odstranění prachu z horizontálních žaluzií 

1 – 2x ročně celkový řádný úklid všech prostor MŠ (prázdniny), včetně 

svítidel  

1x ročně chemické čištění koberce v herně 

malování 1x za 2 roky (případně dle potřeby) 

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 

pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob 

 

 

Hygienicko-protiepidemická pravidla v souvislosti s šířením onemocnění Covid-

19: 
 

Roušky, respirátory: nošení ochrany úst (roušky, respirátory) se řídí aktuálními pokyny 

příslušného ministerstva (MŠMT, MZČR), je omezen vstup cizích osob do 

prostor MŠ 

 

Dezinfekce, hygiena: při vstupu do prostor MŠ používají všechny dospělé osoby dezinfekci na 

ruce, dětem je doporučeno umytí rukou před vstupem do třídy MŠ, je 

doporučeno ve třídě intenzivně větrat, častá dezinfekce dveřních klik, WC, 

stolů 
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Přebírání dětí do MŠ: rodiče (zákonní zástupci) jsou na začátku školního roku poučeni o tom, že

   nelze převzít dítě s viditelnými příznaky infekčního onemocnění 

 

Onemocnění dítěte: v případě, že se u dítěte během výchovně-vzdělávacího procesu objeví 

příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění, je neprodleně informován rodič 

(zákonný zástupce), který si musí dítě co nejdříve vyzvednout a dítě je 

prozatím izolováno k tomu určené místnosti (zóně), rodičům je doporučeno, 

aby zdravotní stav dítěte konzultovali s pediatrem, který určí další postup 

(léčbu, provedení testů atp.), je-li u dítěte testem potvrzeno onemocnění 

Covid-19, je rodič povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit řediteli školy 

a dodržet nařízenou karanténu 

 

Akce: konání hromadných kulturních a sportovních akcí se řídí aktuálními platnými 

pokyny MŠMT a MZČR 

 

 

Další požadavky: 

 
Výchova ke zdravému životnímu stylu: 

dodržování pobytu venku po dostatečně dlouhou dobu –  otužování – 

časté větrání a pobyt venku za každého počasí (při dodržení 

bezpečnostních zásad)  

dodržování hygienických zásad 

 

Školní řád MŠ:  Provozní řád je přílohou č. 1 Školního řádu Mateřské školy Žďárec 

 

Evidence a registrace úrazů:  Kniha úrazů a záznamy o úrazech – u lékárničky ve skříni v šatně 

mimo dosah dětí          

 

Lékárnička první pomoci:      na dostupném místě mimo dosah dětí (šatna MŠ – označeno) 

 

Podmínky pro poskytnutí ošetření při úrazech a náhlých onemocněních:  

základní ošetření provádí učitelka MŠ dostupnými prostředky ze 

školní lékárničky, poté kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) -  

kontakty v třídní knize  

vážnější úrazy a onemocnění – ošetří lékař v místní ordinaci ve 

společném komplexu budov 

 

Seznam telefonních čísel: uložené v mobilním služebním telefonu MŠ ve třídě, písemně uvedené 

kontakty v třídní knize 

 

 

                               

 

 

          Mgr. Dalibor Kolář                                                           Bc. Irena Širhalová 

             ředitel ZŠ a MŠ          vedoucí učitelka MŠ 

 

 


