
Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace 

 

část: 2/P           PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZVÍDÁLEK 

Vypracoval: Mgr.Eva Jurásková, ředitelka školy 

Schválil: Mgr.Eva Jurásková, ředitelka školy 
Pedagogická rada projednala dne:                 neprojednává 

Směrnice nabývá účinnosti  dne:                    1.11.2022 
Směrnice se ruší   dne:                  
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 
předpisu. 
 
Provozní řád je zpracován a řídí se Novelou vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých. 
 
 
I.  Údaje o zařízení 
 
Název organizace:  Mateřská škola Zvídálek,      
    Komenského náměstí 495,            
                        Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
IČO:   71002391 
právní forma:             příspěvková organizace 
zastoupená ředitelkou: Mgr.Evou Juráskovou 
                                    tel. 515 534 937, 602 461 908 
                         e-mail: ms.zvidalek@volny.cz 
           
zřizovatel:  Město Slavkov u Brna           
   Palackého náměstí 65        
                                   684 01 Slavkov u Brna            
  
 
II. Popis zařízení 
Typ:   mateřská škola s celodenním provozem od 6,15 do 16,45 hodin (budova MŠ  

Komenského), 6,30 – 16,30 (budova Koláčkovo) 
          jedna třída zřízena jako logopedická.     
          mateřská škola má jedno odloučené pracoviště - MŠ Koláčkovo náměstí     
          107,Slavkov u Brna  
          součástí odloučeného zařízení je školní jídelna 
Kapacita:  208 dětí  
                       MŠ Komenského nám.   6 tříd ( 28 dětí ve třídách) 
                       MŠ Koláčkovo nám.      2 třídy (logopedická 18 dětí, běžná 22 dětí) 
                       věkově smíšené složení tříd 3 – 7 let 
Personál:        17 pedagogických pracovnic 
                        2 asistentky pedagoga 
  2 školní asistentky (financovány ze Šablon) 



                        4 pracovnice školní jídelny a výdejny 
                        5 provozních pracovnic 
         
Využití pro jiné aktivity: není stanoveno 
 
 
III. Režimové požadavky 
 
Příchod dětí: od 6,15 (6,30) hod. 
 
Spontánní hra a řízené činnosti (včetně pohybových aktivit,didakticky zacílené 
činnosti,jazykové chvilky,smyslové a estetické činnosti) : probíhají paralelně od 6,15 do 16,45 
hod., respektují individuální potřeby dětí. 
 
Pohybové aktivity: podmínky a vybavení je dobré. Aktivnímu spontánnímu pohybu ve 
třídách se z důvodu malých prostor věnujeme omezeně. 
Druh pohyb.aktivity a kompenzační prvky: lokomoční (chůze, běh, skok, lezení házení), a jiné 
(např.základy gymnastiky, sezónní činnosti, turistika, míčové hry), manipulační a zdravotně 
zaměřené činnosti) vyrovnávací, protahovací, relaxační, dechová, uvolňovací), hudebně 
pohybové činnosti. 
Zařazení v režimu dne: dvakrát denně při společném cvičení dopoledne a odpoledne, 
spontánní kdykoliv během dne. 
 
Pobyt venku: školní zahrada, popř. střešní terasa, zámecký park, alej, stadion, obora, blízké 
okolí 
Délka pobytu venku: dle režimu dne od 9,30 až 12,30, odpoledne od 14,30 do 16,30 
v závislosti na ročním období a počasí. 
Způsob využití: spontánní a řízené výchovně vzdělávací činnosti, sportovní a turistické 
aktivity. 
Údržba školní zahrady: uklizečky, p.učitelky, údržbář. Pískoviště sezónně 1 x týdně 
převrstvováno, celoročně je každodenně zakryté speciální plachtou, výměna písku se provádí 
na jaře dle potřeby (1x ročně), údržba zeleně – TSMS dle potřeby. 
 
Odpočinek a spánek: 12,00 – 14,00 hodin 
respektování individuálních potřeb dětí – po odpočinku možnost klidových činností tak, aby 
se nerušily ostatní spící děti, nabídka zájmových aktivit pro nespící děti. 
Lehátka se skládají do určených prostor, lůžkoviny s pyžamem do polic na jednotlivé značky 
dětí.  
 
Sledování televize: Sledování videokazet s pohádkami je zařazováno nepravidelně a to pouze 
v době nepříznivého počasí, kdy odpadá pobyt venku. Doba trvání je maximálně 1x denně, 
max. 2x týdně v jednom sledu 30 minut. 
 
Stravování:  
příprava stravy: připravuje školní kuchyně ZŠ Komenského náměstí  
     příprava stravy na odloučeném pracovišti Koláčkovo nám.- vlastní 
podávání stravy: svačiny: 8,30 – 9,00 hod.(částečně sebeobslužný systém) 
       oběd 11,30 – 12,30 hod.(směnování - viz režim dne ) 
pitný režim: druh nápojů: ovocné čaje, džusy, voda nebo šťávy a přídavkem vitamínů a jodu, 
         příprava a doplnění:  provádí kuchařky 



způsob obsluhy: částečně samoobslužný (každé dítě má ve třídě svůj hrneček, nápoj je 
v uzavřené konvici a děti si podle potřeby pití nalévají. V zimním období je připravován čaj, 
v létě jsou to studené nápoje – voda, šťávy s přídavkem vitamínů. 
Jedenkrát denně jsou hrnečky umývány v myčce na nádobí.  
 
Otužování: je individuální dle možností a potřeb dětí a vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.  
frekvence: denně a to vzduchem (pravidelné větrání, udržování správné teploty ve třídách, 
vhodné oblékání dětí do tříd a na pobyty venku), vodou (omývání obličeje a horních končetin 
po odpočinku), pravidelnými pobyty venku, sprchování na školní zahradě. 
zařazení v režimu dne: průběžně, dopoledne i odpoledne 
způsob otužování u zdravotně oslabených: dle doporučení lékaře 
 
IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
 
Způsob a intenzita větrání 
Prostory využívané pro pobyt dětí v budově školy na Koláčkově nám. jsou přímo větratelné. 
Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu přímým větráním. Okna jsou chráněna sítěmi 
proti hmyzu i žaluziemi. 
Prostory pro pobyt dětí v budově na Komenského nám. jsou přímo větratelné, pouze v šatnách 
a na WC u tříd Motýlci a Včelky je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou. 
Je prováděno pravidelné větrání : 

- ráno před příchodem dětí do třídy intenzívní vyvětrání 
- v průběhu dne krátké, ale intenzivní větrání 
- během odpoledního odpočinku 

 
Odpad 
Každodenně jsou vynášeny odpadkové koše do popelnic. Drobný papír se v jednotlivých 
třídách třídí a odnáší se do kontejneru na papír. Větší kusy papíru se odvážejí do sběrného 
dvora. 
 
Teplota vzduchu: 
zima 
Prostory ke hře jsou vytápěny na 20°C 
Šatny 18°C, WC, chodby 17°C 
Kontrolu teploty vzduchu zajišťují uklizečky, každá třída je vybavena nástěnným teploměrem 
Léto 
Místnosti k dlouhodobému pobytu : v průměru 28°C !! Využívají se klimatizační jednotky při 
odchodu dětí na pobyt venku. 
Prostory jsou chráněny vnitřními (MŠ Koláčkovo), vnitřními i venkovními žaluziemi (MŠ 
Komenského) 
 
Osvětlení: 
Prostory tříd jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. Regulace denního světla je 
zajištěny žaluziemi. 
 
 
V. Zásobování pitnou vodou 
 
Mateřská škola je zásobována vodou z veřejného vodovodu  (Vodovody a kanalizace Vyškov)  



 
 
 
 
 
 
VI. Způsob nakládání s prádlem 
 
výměna prádla: lůžkoviny – převlékání 1 x za měsíc 
  pyžama – 1 x za 14 dní (kdykoliv na vyžádání rodičů a dle potřeby) 
  ručníky – 1 y týdně 
způsob praní prádla: lůžkoviny – smluvně pere“ Prádelna Homola“ Brno 
            praní ručníků zajišťuje mateřská škola 
            pyžama dětí perou rodiče, 
skladování lůžkovin a ručníků: v uzavřených, pravidelně větraných a dezinfikovaných 
skříních a regálech 
 
VII. Hygienicko-protiepidemický režim 
 
Třídy jsou zařízeny tak, aby vyhovovaly dětem. Jsou světlé, čistě udržované. Druh podlah – 
PVC a koberce. 
Za řádné provádění úklidu odpovídají jednotlivé uklizečky. 
 
Denně: 

- setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, splachovadel, krytu 
topných těles a klik 

- vynášení odpadků 
- vyčištění koberců vysavačem 
- za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových 

mís, sedátek na záchodech 
Týdně 

- omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení, dezinfekce umýváren a záchodů 
- setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku dezinfekčním prostředkem 

 
2x ročně 

- umytí oken včetně rámů 
- umytí svítidel 
- celkový úklid všech prostor školy 

 
malování 

- prostor školní kuchyně a výdejen stravy – 1x ročně 
- prostory pro pobyt dětí - 1x za tři roky, popř. častěji (opravy) 

 
Hygienická opatření v době pandemie Covid-19 (viz dodatek Školního řádu) 

 
● Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové 

ručníky nebo textilní ručníky. 
● Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. 
● Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických 

zásad a důkladný úklid MŠ. 



● Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně 
jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.  

● Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které 
používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, 
audiozvonky).  

● Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou 
dětí, při úklidu a likvidaci odpadů. 

VIII. Věcné (materiální) podmínky 

- Všechny třídy jsou nadstandardně vybaveny hračkami a učebními pomůckami 

- Hračky jsou dětem volně dostupné 

- Hračky jsou uloženy v dřevěných nebo plastových boxech, drobnější hračky 
v plastových boxech s víkem 

- Na obou MŠ děti využívají školní zahradu, v budově na MŠ Komenského ještě 
venkovní terasu (je vybavena k enviromentálnímu vzdělávání dětí) 

- Školní zahrady jsou vybaveny pískovišti a multifunkčními prvky pro pohybové 
činnosti dětí (je pravidelně prováděna revize) 

- Všechny třídy jsou vybaveny certifikovaným dětským nábytkem 

 

 
IX. Výchova ke zdravému životnímu stylu 
 

- viz příloha ŠVP – projekt „Zdravém těle zdravý duch“ 
- přílohy: Školní řád 

                        Evidence a registrace úrazů 
                        Lékárnička první pomoci 

Seznam telefonních čísel 
  
 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Jurásková 

            ředitelka MŠ 


