
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY  

 

 

 

 

 

Mateřská škola U Bobříka 

se sídlem: Podpěrova 1880/1, Praha 13, Stodůlky, 15500 

Stanovená kapacita MŠ: 135 dětí 

počet tříd: 6 

Provozní doba: 7:30 – 17:00 hod 

IČO: 63829908 

Ředitelka MŠ: Bc. Jana Kafková 

Zřizovatel: MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13, 15800 

Zpracováno na základě zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 

108/2001, 

kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolních zařízení. 

 

Organizace dne: 

6:30 – 8:30 hod.  příchod dětí do MŠ 

6:30 – 9:45 hod.  spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, 

   hudební, výtvarné atd.), individuální skupinová i frontální práce  

   s dětmi, pohybové aktivity 

8:45 – 9:15 hod.   hygiena, svačina 

10:00 – 12:00 hod. pobyt venku 

12:00 – 13:00  hod. hygiena, oběd  

13:00 – 14:30 hod.  odpočinek dle individuální potřeby, klidové aktivity, aktivity   

   předškoláků 

14:30 – 15:00 hod. hygiena, odpolední svačina, tělovýchovná chvilka 

15:00 – 17:00 hod.  spontánní a skupinové hry, individuální plánované činnosti  

 

Režim dne 

Režim dne je stanoven pouze orientačně, je flexibilní a reaguje tak na aktuální změny. Každá 

třída má svůj denní řád, který respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí. Ve všech 

činnostech převládá hra jako dominantní metoda. 

Základním kritériem pro režim dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, 

dostatečný pobyt venku s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Každé dítě má nárok na potřebný 

odpočinek. Pitný režim je samozřejmostí na všech třídách. Stravování je zajištěno 3x denně 

školní jídelnou dle platných výživových norem a zásad zdravé výživy. 

 

Pobyt venku 

Umístění školy umožňuje časté vycházky do parku a výlety do Prokopského a Dalajského 

údolí. Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a 

dřevinami. Travnaté plochy jsou pravidelně sekány. Keře jsou stříhány podle potřeby, 

zpravidla 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se 

provádí pravidelně. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou a pravidelně desinfikována. 



Vybavenost školní zahrady: pískoviště, multifunkční hřiště, dřevěné průlezky, venkovní herní 

prvky, dřevěný zahradní nábytek, altán, hrací nářadí a náčiní, dětské dopravní prostředky, 

helmy, míče a vybavení pro další sportovní hry. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro 

bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na 

zahradě i v interiéru školy. 

Při pobytu venku děti mají zajištěný pravidelný a dostatečný přísun tekutin dle potřeby. 

 

Odpočinek 

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Všechny děti odpočívají při čtené pohádce, 

mohou usínat s oblíbenou měkkou a bezpečnou hračkou. V předškolních třídách je odpočinek 

zajišťován dle individuálních potřeb dětí a plánovaných činností. Děti mohou vždy uspokojit 

samostatně své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se v závěru odpočinku postupně 

zúčastňovat klidných aktivit, které jim pobyt na lehátku zkracují (prohlížení časopisů, poslech 

relaxační hudby, pohádek, klidové hry). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti 

s potřebou spánku nebo odpočinku. 

Lůžkoviny a pyžama jsou uložena v dobře větratelných regálech. Výměna lůžkovin je 1x za 3 

týdny. Pyžama jsou měněna každý týden.  

 

Stravování 

Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. 

Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, 

mladším pomáhá učitelka a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. 

Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleni o hygienických normách. 

Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny. 

Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 °C. Strava je připravovaná podle 

hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován 

spotřební koš.  

Při přípravě a výdeji jídla jsou zaměstnanci povinni řídit se platnými předpisy a dokumentem 
Zvýšená opatření během úklidu a přípravy jídla v MŠ U bobříka platným v době zvýšeného výskytu 
infekčních chorob a zejména COVID-19. 

 

Pitný režim 

Pitný režim je zajištěn na všech třídách. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice, děti 

se mohou samostatně obsloužit se samostatně či za pomoci učitelky. 

Pitný režim je zajištěn i při pobytu na školní zahradě. 

 

Způsob nakládání s prádlem 

Škola zajišťuje praní ručníků, lůžkovin a dalšího prádla, prádelna je vybavena pračkami, 

sušičkou a mandlem. Čisté prádlo je uloženo ve skladu prádla. Police na čisté prádlo se 2x v 

měsíci omyjí dezinfekčním roztokem.  

 

Ozdravná opatření 

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – ráno před 

zahájením provozu a při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku. 

V letních měsících při pobytu venku probíhá otužování dětí mlžením. V zimních měsících je 

možnost pravidelných návštěv solné jeskyně. Předškolní třídy se zúčastňují výuky plavání a 

pravidelně vyjíždějí na ozdravný pobyt na ŠVP. 

 

 



Zvýšená opatření během úklidu a přípravy jídla v MŠ U bobříka v období od 25.5. do 

odvolání 

 po příchodu do zaměstnání provedou mytí rukou dle návodu. Důsledné mytí rukou 

následuje po toaletě, kýchání, smrkání a dotyku obličeje. 

 Úklid probíhá v častějších intervalech minimálně 2x denně za použití dezinfekčních 

přípravků 

 Veškerý nábytek v šatnách se po ranním příchodu otře a postříká tenkou vrstvou 

přípravku PRODEZI, který vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu, případně roztokem 

SAVA, ředěným, viz níže 

 Veškeré kliky a dveře se nastříkají prostředkem PRODEZI, roztokem SAVA, stačí 2x 

denně 

 Veškeré podlahové plochy se vytírají po příchodu dětí do MŠ, po odchodu na zahradu, 

po příchodu ze zahrady, po ukončení provozu 

 roztok Sava 1 díl Sava a 10 dílů vody            

 roztok chloraminu a vody 100 g chloraminu a 990ml vody 20-25 °C 

 Umyvadla, dávkovače mýdla, vodovodní baterie, splachovadla a toalety vždy po 

použití skupiny dětí  

Příprava jídla 

•Kuchařky dodržují zvýšená pravidla hygieny. 

•Při přípravě se dodržují technologické postupy a pravidla HACCAP 

•Není potřeba za dodržovaní pravidel zvýšené hygieny při přípravě jídla nosit roušku a 

ochranné rukavice 

 

Výdej jídla 

 Výdej jídla provádí kuchařka v ochranných rukavicích a roušce 

 Svačina je připravena na výdejní vozík, tácky a nápoje připraví kuchařka na dětské 

stoly s roznosem svačiny pomáhá učitelka, děti sedí u stolů. 

 Sběr použitého nádobí opět vykonává kuchařka 

 Po vydaném jídle se provede dezinfekce stolů provozním zaměstnancem 

 Stejným způsobem probíhá výdej oběda a odpolední svačiny. 

 Po výdeji je nádobí umyto v myčce minimálně na 60°C, výdejní vozík a linka je umyta 

roztokem SAVA 

 

Úklid kuchyně a skladů, příjem zboží 

 Úklid probíhá dle bodů HACCAP za přidání dezinfekčních prostředků schválených 

pro styk s potravinami 

 Zboží se přejímá pouze ve vstupní chodbě. Tam dojde k vybalení, otření obalů 

roztokem SAVA a uložením do skladových prostor. 

 Po příjmu na sklad vždy dojde k vytření podlahy ve vstupní chodbě a skladu s 

přídavkem SAVA, otřou se kliky na vstupních dveřích, skladech a do kuchyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úklidové činnosti  

doba  úklidu vykonané práce zodpovídá 

denně – stále - mytí umyvadel, WC 

- mytí podlah, nábytku, 

klik 

- dezinfekce povrchů 

- luxování koberců 

- vynášení odpadků 

-doplňování dezinfekčních 

prostředků viz. Covid-19 

školnice, provozní 

1x týdně - výměna ručníků 

- luxování koberců vodním 

vysavačem 

- mytí omyvatelných částí 

stěn na toaletách a 

v umývárně 

- vytírání dětských botníků 

(v zimním období častěji 

dle potřeby) 

- dezinfekce ozónem 

školnice, provozní, 

vedoucí školní jídelny 

1x za 3 týdny  - výměna lůžkovin 

- dezinfekce přístrojem 

Ksanex 

 

2x měsíčně - dezinfekce hřebenů 

 

školnice, provozní 

1x měsíčně - mytí a dezinfekce všech 

dveří, klik a košů na 

odpadky 

- sprchování květin 

školnice, provozní 

1x za 2 měsíce - mytí radiátorů školnice, provozní 

1x za 4 měsíce - praní záclon, závěsů školnice, provozní 

1x za 6 měsíců - mytí oken, svítidel 

- praní kostýmů, oblečků 

pro panenky a plyšových 

hraček 

školnice, provozní 

 

Prostředky s obsahem chlóru se smí výhradně použít po ukončení provozu MŠ. 

 

 

 

Provozní řád je účinný od 1. 9. 2020  Bc. Jana Kafková, ředitelka školy 


