
 
Mateřská škola U Nové školy, příspěvková organizace 

se sídlem U Nové školy 637, Praha 9 

  

 

3. PROVOZNÍ ŘÁD 

Č. j.:  MŠ/166/2020 

Spisový / skartační znak:             / A10 

Vypracovala:  Mgr. Miroslava Karásková, Iva Pohořalá  

Schválila: Mgr. Miroslava Karásková, ředitelka školy 

Pedagogická (provozní) rada 

projednala dne:  26. 8. 2020 

Platnost ode dne:  30. 8. 2020 

Účinnost ode dne:  1. 9. 2020 

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
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3. PROVOZNÍ ŘÁD 
I. Údaje o zařízení  
Název: Mateřská školy U Nové školy 
Adresa: Mateřská školy U Nové školy, 190 00, Praha 9 
Telefon: 28482429, 725 914 421 
E mail: reditelkam@detskyusmev.cz 
 zastupkyne@detskyusmev.cz 
 hospodarka@detskyusmev.cz 
IDS: gb3ranj 
Zřizovatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9, PSČ 190 00 

 
II. Popis zařízení 
Typ zařízení: s celodenním provozem 
Kapacita: 128 
Počet tříd: 5 
Počet dětí ve třídách: 25 (26) 
Věkové složení skupin: polosmíšené (1. a 2. ročník MŠ; 2. a 3. ročník MŠ) 
 
Provozní doba: Po – Pá 7,00 – 17,00 
 
III. Režimové požadavky 
Adaptace dítěte trvá až 3 měsíce, jde o postupné zvykání na jiné prostředí, získávání důvěry. 
Na konkrétních krocích při adaptaci se dohodnou rodiče přímo s třídní učitelkou ve třídě nebo 
s ředitelkou školy. Učitelé řeší problémy během adaptace s ředitelkou, závažnější ihned nebo 
během pedagogických rad. 
Příchod: obvykle 7,00 – 8,00 (po dohodě kdykoli) 
Činnosti: hra spontánní, řízená  
 organizovaný program  
 pohybové aktivity 
Zařazení výše uvedených činností je rozpracováno ve vnitřním režimu MŠ viz příloha č.1.1. ŠŘ 
Pohybové aktivity, tělovýchovné chvilky: 
Ranní cvičení denně, zařazeno dle výchovně vzdělávací činnosti  
Odpolední tělovýchovná chvilka denně  
Cvičení, pohybové hry, tělovýchovné chvilky na zahradě školy 
Podmínky- ke cvičení se využívají: jednotlivé třídy 
 velká herna (tělocvična) v původní budově 
 zahrada 
 okolí mateřské školy 
Způsob využití: volná hra 
 tělovýchovné aktivity - chůze, běh, skákání, tanečky, chůze přes překážky, 
 pohybové hry, štafety 
Cvičení je vedeno tak, aby bylo podporováno správné dýchání a držení těl 
Pobyt venku:  
Délka pobytu: zpravidla 2 hodiny dopoledne 
 odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení  
 lze upravit s ohledem na počasí, viz příloha č. 1.1 ŠŘ  

mailto:reditelka@msdetskyusmev.cz
file:///C:/Users/zastupkyne/AppData/AppData/Local/Temp/www.msdetskyusmev.cz
mailto:hospodarka@detskyusmev.cz


 Mateřská škola U Nové školy  tel.: 284 824 329, 725 914 421 

 U Nové školy 637  e-mail: reditelka@msdetskyusmev.cz 

 190 00 Praha 9  www.msdetskyusmev.cz 

 

Podmínky: zahrada školy: 2x pískoviště, dopravní hřiště, zahradní nábytek, venkovní herní 
zařízení 
Způsob využití - spontánní činnosti, řízené činnosti - tělovýchovné aktivity  
  (např. chůze, běh, skoky, chůze přes překážky, hody, chytání)  
 - tematické vycházky  
Pobyt venku se neorganizuje při teplotě pod -10 st. mrazu, při silném větru, dešti a 
při inverzích 
Údržba zahrady - rozpracováno v provozním řádu školní zahrady 
Odpočinek: 
Samostatná ložnice ne k spánku využita denní místnost 
Stálé postýlky ne molitany  
Uložení molitanů v samostatných boxech 
Uložení lůžkovin v samostatných uzavíratelných boxech s větráním 
Délka spánku, zařazení v denním režimu viz příloha č. 1.1.ŠŘ 
Stravování : 
Vlastní stravování příprava svačin a přesnídávek 
Dovoz obědy pro děti školy a zaměstnance 
Maximální počet stravovaných dětí 128 
Doba podávání stravy 8,30 – 9,30; 11,30 – 12,30; 14,00 – 15,00 
Podmínky - škola má vlastní výdejnu upravenou na přípravu svačin 
 - škola má vlastní jídelnu, 

- dle uvážení pedagogického personálu se mohou děti stravovat v jídelně a 
to ve dvou po sobě jdoucích skupinách nebo ve třídách školy, které jsou 
vybaveny funkčními kuchyňkami 

 -časový odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny denně 
Pitný režim:  
Druhy nápojů -čaje černé, ovocné, bylinkové 
 - ředěné ovocné šťávy, ředěný fresh 
 - citrónová, pomerančová voda, voda 
Doplňování a frekvence podávání nápojů - vždy při jídle, kdykoli během dne (funkční kuchyňky) 
Hygiena: 
Osobní hygiena -před každým jídlem 
 - po toaletě, po výtvarných a pracovních činnostech 
 - po pobytu venku 
 -po obědě čištění zubů 
Otužování:  -přiměřené oblékání 
 - větrání 
 - pobyt venku 
 - cvičení 
 - pobyt v solné jeskyni 
 - vzdušné lázně, plavání 
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IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení 
(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu) 
Teplota vzduchu:  - denní místnosti (nejméně 20oC až 23oC, max 28 oC),  

- zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu 
teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při 
poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC) musí 
být provoz zařízení zastaven 
- kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být 
zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na 
vnitřní straně místnosti 

Regulace topení: -smluvně zajištěno s firmou 

Větrání: - každé dvě hodiny 
 - během spánku vždy 
 - v době nepříznivých meteorologických podmínek větrání omezeno 
Vlhkost - 30-65% 
 
Denní osvětlení: - v prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní, 
případně umělé osvětlení  

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: 
- zařízení pro regulaci denního osvětlení   žaluzie   
- v prostorách s televizní obrazovkou jsou zajištěny podmínky zrakové   
  pohody  

 
V. Zásobování pitnou vodou  
Zdroj: veřejný vodovod 
- zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím 

požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody) 

- za kvalitu vody odpovídá dodavatel 
 
VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu) 
 
Výměna prádla: 

- lůžkoviny  nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned 
- ručníky   jednou za týden, v případě potřeby ihned  

Praní prádla: 
-zajištěno smluvním dodavatelem služby, akutně zašpiněné - vlastní pračka se sušičkou  

Manipulace s prádlem, skladování prádla: 
- použité prádlo se ukládá do vyměnitelných či omyvatelných obalů, které zabraňují 
kontaminaci okolí s nečistotami z prádla  

- čisté lůžkoviny v uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech  
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VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim  
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, 

sedátek na záchodech 
Týdenní, celkový: 
- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 

záchodů, 
- minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid 

všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned 
Roční: 
2x ročně mytí oken, svítidel 
1x za 3 roky malování vnitřních prostor 
Způsob a četnost desinsekce a deratizace: 
- profylakticky 1x ročně nebo dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci 

s odbornými pracovníky HS 
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
- pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci 
 a do jednorázových plastových obalů  
-pleny uložené do zvláštních uzavíratelných boxů, odvoz zajištěn firmou  
-škola třídí recyklovatelný odpad 
  
Tímto se ruší Provozní  řád Mateřské školy U Nové školy 637 Praha 9 ze dne 1.9.2019  
 
 
V Praze dne : 26.8.2020 
 
 
 Mgr. Miroslava Karásková 

 ředitelka 
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