
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430 IČ 70991235 

 

Provozní řád mateřské školy 

 

Č.J. 38/2021 

Skartační znak A10 

Vypracovala Bc. Marcela Michňová Ředitelka MŠ 

Nabývá platnosti dne 31.8.2021  

Nabývá účinnosti dne 1.9.2021  

Seznámeni zaměstnanci 31.8.2021 porada 

 

Obecná ustanovení 

Sídlo mateřské školy Mírová 430, 289 22 příspěvková organizace od 1.12.2002 

Telefon 731577208, 739 400 731, 321123348 

IČ 70991235 

Datová schránka 3uakqwz 

Odpovědná osoba Bc. Marcela Michňová, ředitelka MŠ 

Zřizovatel Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289, tel. 325510211 IČ 
239402 

 

Typ zařízení Zařízení s celodenním režimem 
Jídelna: 102714932 
Mateřská škola: 107515571 

Identifikátor právnické 
osoby 

600 050 475 

Počet dětí, kapacita dle 
zřizovací listiny 

50 /na základě povolení počtu z 24 na 25, je kapacita naplněna na 
obou třídách/ 

Počet tříd 2 

Provozní doba 6:30 – 16:30 
Na schodech je vždy ukazatel, kde se děti schází a rozchází. V ranních 
hodinách 6:30-7:30 a v odpoledních hodinách 15:00 – 16:30 

Zástupce ředitelky Pověřená v době nepřítomnosti ředitelky Lompartová Iveta 

email msdracek@centrum.cz 

stránky www.msdracek.cz 

 

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

MŽ 410/2005 Sb., 

 

 

 



Péče o dítě 

Mateřská škola vzdělává zpravidla děti od tří do šesti let věku. Děti mají běžný výchovně vzdělávací 

program Cestujeme s Drakem. 

Při vstupu dítěte do mateřské školy dbáme na adaptační režim. Hledáme možnosti s rodiči na 

začlenění dětí do kolektivu. 

V případě dlouhodobé nemoci s dítětem navazujeme kontakt přes online přenos nebo posíláme 

materiály, obrázky. 

 Distanční výuka je nabídnuta formou materiálů na našich stránkách, každý týden, i když neklesne 

počet dětí pod 50%. Je to nabídka mateřské školy k tématům, které jsou nastavené. 

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její 

specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. 

Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 

18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program 

péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické 

normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý, fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, 

jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností. 

Režimové požadavky 

Režim dne mateřské školy je z organizačních důvodů školy stanoven rámcově. Tedy je specifický pro 

každou třídu, respektuje věkové složení a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. 

Učitelky jsou povinny svoji výchovně vzdělávací práci přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V 

mateřské škole je respektováno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidné části třídy 

/herny/ a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. 

Nástup dětí do mateřské školy je ve třídě pro děti s povinnou předškolní docházkou i doporučen 

ostatním dětem, do 8:00.  

Pozdější příchod dítěte po uvedených časech zákonní zástupci dětí včas nahlásí svojí třídní učitelce. 

Zákonný zástupce je povinen dítě učitelce předat osobně. Při nástupu dítěte do mateřské školy k 

předškolnímu vzdělávání je uplatňován adaptační režim, jehož součástí je maximální individuální 

přístup k dětem. 

Hra 

Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají 

celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na 

individuální potřeby dětí. Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou 

individuální, skupinové či frontální práce dětí pod vedením učitelky, vychází z potřeb, zájmů a diagnóz 

dětí. 

Hračky a další didaktické pomůcky 

Všechny hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití /3 – 7 let/. Hračky 

jsou udržovány v čistotě. 



Celkovou desinfekci hraček, stavebnic, nádobíčka a kontejnerů provádí uklízečka- školnice dle 

potřeby, nejméně 1x za pololetí. 

 

Pohybové aktivity a pobyt venku 

Pohybové aktivity probíhají denně. Zdravotně zaměřené cvičení /vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační cvičení při hudbě, s náčiním/, průběžně, během dne pohybové chvilky, 

průběžně během dne dostatečné zařazování pohybu – při spontánních hrách a pobytu venku. 

Pobyt venku probíhá dopoledne 2 hodiny, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí /dle počasí/. V 

letních měsících se všechny činnosti přesouvají co nejvíce do exteriéru. Na školní zahradě jsou 

činnosti organizovány v průběhu celého dne na stinných místech, děti nejsou vystavovány přímému 

slunečnímu záření. 

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti, při inverzi, při 

nevhodných, rozptylových podmínkách. 

V době letních dnů, kdy teploty přesahují +30°C je pobyt venku organizován v ranních hodinách, po 

té pobyt ve venkovních třídách, nebo ve třídách, kde je i v těchto dnech příznivé mikroklima. 

Pobyt venku se realizuje s maximálním využitím školní zahrady celoročně, dle výchovných záměrů 

jsou organizovány vycházky po okolí. Využívány jsou spontánní a řízené činnosti, převážně s 

pozorovacím cílem a pohybovými aktivitami. 

 Otužování spočívá v pravidelném větrání tříd, dostatečném pobytu dětí venku, v létě se realizují hry 

s vodou, v zimě hry ve sněhu, učitelky dbají denně na přiměřené oblékání dětí při pobytu venku. 

Odpočinek 

Odpočinkové aktivity vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají po určitou dobu 

všechny děti proto, aby děti, které potřebují spát, měly tuto možnost. Při poslechu čtené, nebo 

vyprávěné pohádky, při poslechu relaxační hudby, dětem s nižší potřebou spánku je po té nabídnuta 

klidná aktivita viz příloha spavé a nespavé aktivity. 

Děti odpočívají na připravených lehátkách- stálá ložnice přízemí třída.  Vždy se dbá na proklepání a 

řádné vyvětrání lůžkovin a pyžam při přípravě před odpočinkem dětí i při úklidu po odpočinku. 

Děti v patře- povinná předškolní docházka si již samy stáhnou svou podložku a připraví si ze své 

přihrádky vlastní polštář a deku, popřípadě mazlíka. Vše je popsané číslem, které má dítě přidělené, 

aby nedošlo k záměně. Při úklidu děti pomáhají s polštářky a dekami, podložky zpět ukládá učitelka. 

Výměna lůžkovin se provádí 1x za 21 dní, ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned. Ložní prádlo a 

ručníky pere uklízečka v prádelně mateřské školy. Vždy v pátek si děti odnáší svá pyžama domů a 

každý rodič sám zajišťuje jejich vyprání. 

Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Pere se a suší se v místnosti k tomu 

vymezené. 

Vyprané a vyžehlené prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených. Praní, žehlení a správné 

uskladnění prádla zajišťuje pověřený, provozní zaměstnanec- placen z městského rozpočtu. 

 



Stravování 

Stravování probíhá v souladu § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění. 

 Podrobné provozní nastavení je popsané : Provozní řád ŠJ Č,j, 35/2021 

Hygienická zařízení 

Jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. (dětské toalety, umyvadla, sprcha). 

WC i umývárny odpovídají požadavkům pro počet dětí na třídě. 

Škola odebírá pitnou nezávadnou vodu z městské vodovodní sítě. 

Prostorové podmínky jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

předpis stanovuje na jedno dítě ve třídě = 4m2, na lehátko = 1,7 m2 

V budovách i na zahradě jsou dodrženy dané metry dle stanovených předpisů, počítáme-li metry 

čtvereční k průměrné docházce dětí do MŠ, kapacita tříd a zahradních ploch tímto není porušována. 

Hygienická opatření 

Každý před vstupem do budovy má nasazený respirátor  

Vydezinfikuje si ruce- viz stojan s dezinfekcí 

Dítě při příchodu do třídy si umyje ruce nebo rodiče použijí vlhčené ubrousky při příchodu 

Nezdržují se v prostorách dlouho, pouze po dobu nezbytně nutnou- při příchodu i odchodu. 

Do mateřské školy chodí pouze pověřené osoby, v co nejmenším počtu pro jedno dítě. 

V případě prokázané nákazy nahlásí ředitelce tuto skutečnost, která s hygienou nastaví další postup. 

Na dveřích se objeví část semaforu, aby došlo k informaci pro ostatní. 

Ředitelka přes email oznámí rodičům další postupy, které ji hygiena nahlásila. 

Osvětlení 

MŠ je vybavena zářivkami a přirozenými svítidly. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je 

vyhovující denní osvětlení. Díky plánované rekonstrukci budeme všechna stará svítidla vyměňovat za 

nová, zvyšovat světelnost tříd. Zástavba krčku se řeší, světelnost na toto zastínění také, je vedeno 

v projektu, bude řešeno v roce 2022 z nového rozpočtu. 

Mikroklimatické podmínky 

Odpovídá předpisům. Teplota učebny je 20 –22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 

19°C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. Při odpočinku nesmí 

teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou žaluzie na 

regulaci slunečního záření. Na WC je teplota cca 18°C. V zimním období při mimořádně chladných 

dnech ( tj.-15 0C ) nesmí teplota klesnout pod 18 0C (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16 0C ( 

povolen pouze 1 den ). 

 



Pracovní podmínky 

Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance. Podle 

N.V.č.178/2001 Sb. a podle ustanovení § 12 -práce s počítačem - bude po 2 hodinách práce 

přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 –10 minut. Podle ustanovení § 27 o OOPP – je nařízeno, 

pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po 

této době rukavice svléknout a ruce ošetřit –omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek 

rukavic očistit a vysypat zásypem. 

Zaměstnanec dbá na dodržování hygienických opatření v aktuálním znění, vždy seznámen ředitelem 

školy- zasláno na email, osobně nebo písemně. 

Kouření v objektu MŠ je přísně zakázáno! 

Zákaz požívání omamných látek, alkoholu. Ředitel má možnost při podezření zkontrolovat 

zaměstnance alkohol testrem a v případě pozitivního výsledku je řešeno ihned. Se zaměstnancem je 

řešeno kárné opatření a sepsaný zápis, přítomen svědek, zaměstnanec musí opustit své pracoviště. 

Ředitel musí zajistit dohled nad dětmi, popřípadě zajistit činnost, kterou vykonává sledovaný 

zaměstnanec náhradním zaměstnancem. 

Covid opatření- každý zaměstnanec se chová zodpovědně tak, aby neohrozil nejen děti, ale i své 

kolegy. 

V případě známky nákazy si provede na své náklady antigenní test. Pokud je pozitivní postupuje dle 

hygieny, které nahlásí, že je pozitivní , popřípadě si dojde na PC test. 

MŠ pak řeší s hygienou trasovací cestu a další postup. 

Ihned jsou informováni rodiče cedulkou – semaforem, jaká situace v MŠ nastala. 

 

 

Bc. Marcela Michňová 

Ředitelka školy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


