Mateřská škola Dlouhá Loučka, příspěvková organizace, 1.máje 561, 783 86

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY 2020 / 21
Příloha č.1 SANITAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A VÝDEJEN STRAVY
Účinnost od: 1.9.2020
Spisový znak: 2.1.
Skartační znak: A 5
Změny: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu
Zpracovala: Bc.Iva Tichá, řed.školy

Provozní schéma školy:
Stanovená kapacita MŠ: 75 dětí, pro šk. rok 2020/21 ke vzdělávání přijato 60 dětí
- v provozu 3 třídy /pavilon A1,A2,A3,A4,/ na celodenní provoz
Provozní doba školy: od 6.00 - 16.00 hod.
Provozní doba 1.třída
6.45 - 15.10 hod.
Provozní doba 2.třída
6.00 - 16.00 hod.
Provozní doba 3.třída
6.45 - 15.10 hod.
Ředitelka MŠ: Bc.Tichá Iva
Provozní řád školy je pracován na základě zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ
č.410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vydělávání dětí, kterou se
stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol.
Péče o dítě
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 i zdravotní indikací. Plně respektuje
Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Pedagogičtí
pracovníci, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Školní vzdělávací program
vychází z rámcového vzdělávacího programu 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.
Organizace dne
Je přizpůsobena podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti,
potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je flexibilní, pružná, pevně je stanovena pouze doba
stravování a odpočinku (viz organizace dne).
Spontánní hry
Probíhají po příchodu dětí, cca do 8.30 hod. /flexibilně/, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před
odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /.
Činnosti řízené pedagogem
Probíhají denně podle potřeb, věku, schopností a vlastního zájmu dětí.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech během dne, upřednostňuje se prožitkové učení,
založené na přímých prožitcích vycházejících ze samostatné činnosti. Probíhá v prostorách školy i mimo ni
( využití prostředí a okolí školy ).
Pohybové aktivity
MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní, vybavenou školní zahradou. Pohybové
aktivity probíhají v průběhu celého dne:
- v dopoledních hodinách-zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry,
psychomotorické hry, řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, s prvky sportovních her
apod.
- pobyt venku- řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry, aktivity na zahradním zařízení dětského
hřiště, pohyb v terénu apod.
- odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti

Pobyt venku
Je organizován mezi 9.30 – 11.30 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne.
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku
může být zkrácen nebo zcela vynechán při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku
smogové situace.
Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:
- sezónní činnosti, pohybové hry, prvky sportovních her, chůze v terénu, jízda na dětských dopravních
prostředcích, poznávací činnosti a další dle nabídky a zájmu dětí
Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady a nově od šk.roku 2011-12 vybudované dětské hřiště
s herními prvky (od areálu školy odděleno, s přístupem ze školní zahrady i veřejné komunikace). Zahrada
je osázena rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými. Travnaté plochy jsou dle potřeby sekány. Keře jsou
stříhány podle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí
po 2 letech, jsou průběžně propařována. Pískoviště jsou v létě vlhčena vodou a zastíněna pergolami.
Vybavenost: 2 pískoviště, skluzná věž, dětský domeček, dřevěný zahradní nábytek. Vše je upravováno
a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, kontrolováno revizním technikem. Děti jsou stále/
průběžně upozorňovány na bezpečnost a správné užívání zahradního zařízení.
Odpočinek
Odpočinek dětí je realizován od cca 12.00 hod - do 14.00 až 14.15 hod., délka odpočinku je individuálně
upravována dlevěku a potřeb dětí. Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku
nebo odpočinku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Lehátka s lůžkovinami a pyžama
jsou uložena ve větratelných místnostech přilehlých k hernám.
Stravování
Strava je dovážena ze ZŠ, ranní a odpolední svačiny jsou připravovány v mateřské škole. Doba podávání
stravy je neměnná. Strava je provozními pracovnicemi rozvážena a vydávána ve výdejnách stravy jednotlivých
tříd.
Provozní zaměstnankyně pro výdej stravy jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti. V každé podávané
stravě jsou děti vedeny k částečné samostatné obsluze dle svých individuálních dovedností (nalévání tekutin,
polévky apod.) Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.
Pomazánky ke svačinám jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je 1 hodina. Vzhledem
k této době použitelnosti nelze ponechávat dopolední svačiny v případě nepřítomnosti dítěte k polednímu
odběru, při odchodu z MŠ po obědě dostává dítě odpolední svačinu s sebou. Svačina je samoobslužná.
V případě nepřítomnosti dítěte je oběd ponechán k odběru do 12.00hod., poté se z důvodu hygienických
nařízení likviduje.
Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptu. Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 o
C. Kritické body pro teplotu stravy jsou kontrolovány a evidovány, záznamy je pověřena pracovnice pro výdej
stravy p.Horáková. Provozní zaměstnanci jsou proškoleni o hygienických normách.
Pitný režim
Během celého dne mají děti na každé třídě dostatek tekutin, je dbáno na dodržování pitného režimu. Nápoje se
obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, (dodáváno vývařovnou v rámci placené stravy), čistá voda.
Způsob nakládání s prádlem
Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky 1x za týden, pyžama 1x ta 2 týdny,
v případě potřeby ihned. Prádlo je práno ve vlastních prostorách a uloženo k tomu určených policích ve skladu
prádla.
Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, špinavé se před vypráním skladuje odděleně v jednorázových
pytlích. 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.
Ozdravná opatření
Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Ve všech třídách napomáhají čistotě vzduchu
čističky Ionic-CARE Triton X6. Přímé větrání - ráno před zahájením provozu, odpoledne před ukončením
provozu, v době při pobytu dětí venku, podle potřeby v průběhu celého dne.
Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku.
Podpůrné aktivity: dechová cvičení, dle možností plavecký výcvik, každodenní zdravotně zaměřené
tělovýchovné činnosti.

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 410/2005 Sb.
Škola odebírá vodu z vodovodního zdroje obce. Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí je součástí
koncepce školy, volně přístupný v šatnách oddělení). Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě = 4m2, na
lehátko = 1,7m2.Lehátka se po provětrání skládají. WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro
25 dětí na třídu, splňují požadavky vyhl. 410/ 2005 Sb.
Teplota vzduchu
Ve třídách jsou umístěny 1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota místností určených k dlouhodobému
pobytu /třída, herna dětí/ je v zimním období:
průměrná teplota 22st., minim. 19st. V letním období průměrná teplota 28st, maximální 31st.
Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.
V zimním období při mimořádně chladných dnech nesmí teplota klesnout pod 18oC (povoleny maximálně 3dny)
a pod 16oC (povolen pouze 1 den ). Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření.
Velikosti typu nábytku
Ergonomické zásady pro práci dětí vsedě odpovídají Příloze č. 2 k vyhl. Č.410/2005.
Osvětlení
V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení, upraveno rekonstrukcí měsíci 7/ 2010.
Úklidové činnosti
(viz příloha č. 1, pracovní náplň provozních zaměstnanců v osobních spisech)

V Dlouhé Loučce dne 24.8.2020

Bc.Iva Tichá , ředitelka školy

Mateřská škola Dlouhá Loučka, p.o, 1.máje 561,Dlouhá loučka 783 86
Příloha č.1 k Provoznímu řádu
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doba úklidu
Denně – stále
denně dle prac.
náplně

vykonané práce
- mytí nádobí ve výdejnách + kuchyni
- vytření podlah /kuchyň, přípravna
stravy, výdejny stravy
- umytí dřezu, pracovní stolů / kuchyň,

1 x za týden
pátek
dle
prac.náplně

čistící prostředky
Jar, Somat
Sidolux
/ Savo dezinfekce /
Jar, Savo, Cif
Jar, Savo, Cif

- desinfekce skleniček v roztoku
- otření parapetů na oknech
- otření kachliček /kuchyň, výdejny
stravy,
- praní utěrek
- dezinfekce povrchů kuchyň + výdejny
1 x – týdně
- rozmrazování, čištění lednice +
dezinfekce
dle prac.náplně - čištění sporáků - kuchyně

Savo
Jar,Frosch
Jar, Savo, Cif
Lanza , Vanish

1 x za měsíc
posled. týden v
měsíci
posl.pátek
dle potřeby

Jar, Savo, Cif,
Sidolux
Jar, Savo, Frosch
Sidolux

- vytření skladu čist. prostředků
- desinfekce kachliček
- mytí a desinfekce všech dveří

octová voda,
Jar, Savo, Cif

zodpovídá
Provozní zaměstnankyně:
p. Horáková Eva
p. Horníková Žaneta
p. Wiedermannová M.
Provozní zam.

Provozní zam.

Provozní zam.

- myčky nádobí - očistný program
s dezinfekcí
1 x za měsíc - omytí radiátorů topení
2x ročně,7.,12. - mytí oken
2x ročně, 7.,12. - vyklizení / protřídění skladů
1x ročně 7.-8.
2x ročně

Jar, Frosch,
Jar, Okena
Jar, Sidolux, Savo

Provozní zam.

1 x za půl roku
7.a 12.měs
7.a 12.měs

Lanza,
Jar, Savo, Sidolux

Provozní zam.

1 x za rok
7.měs

- praní záclon
- vyčištění polic a skříněk na nádobí

- důkladná dezinfekce bílého a černého Jar, Savo, Cif,
nádobí, polic, regálů ve všech
místnostech, odmaštění všech povrchů /
skříňky, podlaha, sklady /

Provozní zam.

