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Ředitelka Mateřské školy Praha 10, Tuchorazská 472/2a v souladu se Zákonem  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(dále jen Školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, vše v platném znění vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné 

vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy s přihlédnutím k místním 

podmínkám vydává tento dokument: 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

 
Základní údaje 

Název školy:    Mateřská škola,  Praha 10, příspěvková organizace 
Adresa sídla školy:   Tuchorazská 472/2a, 108 00 Praha 10 – Malešice  
Ředitelka MŠ:    Mgr. Jana Tůmová 
Telefon:     274 779 616 

e-mail:     reditelna@mstuchorazska.cz  

hospodarka@mstuchorazska.cz  

zastupkyne@mstuchorazska.cz 

fakturace@mstuchorazska.cz 

http://www. mstuchorazska.cz 

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel:    Městská část Praha 10, Vršovická 68,101 38 Praha 10 
Vstup do právní subjektivity: 1.7. 2001  

Zařazení do sítě škol: S-MHMP 1318294/2015 

IČO: 70924309   

Mateřská škola sdružuje: Mateřskou školu IZO :  107 504 111 

      Jídelnu MŠ  IZO :  102 485 640 

Vypracoval: Mgr. Jana Tůmová 

Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 

Č.j. 1/2017 
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1. Úvod 

 Provozní řád mateřské školy upravuje vnitřní organizační záležitosti, týkající se provozu 

mateřské školy po stránce hygienické a zdravotní. 

Provozní řád mateřské školy je závazný pro všechny pracovnice mateřské školy, které mají 

povinnost se jím řídit z hlediska bezpečného provozu MŠ. 

2. Popis zařízení 

2.1 Typ - mateřská škola s celodenní péčí  

Stanovená kapacita – 110 dětí  

Počet tříd: 4 

Počet dětí ve třídách: 25- 28 

Věkové složení: 3-6 let 

Provozní doba: 6,30 – 17,00 

Podmínky pro provoz: objekt MŠ je účelové zařízení, podmínky vyhovují stanoveným normám 

3. Režimové požadavky 

3.1 Nástup dětí   -    6,30 – 8,30 hod 

3.2 Pohybové aktivity 

Druh pohyb. aktivit, kompenzační prvky – pohybové chvilky, míčové hry, koloběžky. 

Pohybové aktivity – zařazeny průběžně, dle zatížení dětského organismu a náročnosti 

společného soustředění 

Frekvence zařazení pohybových aktivit – nejméně 2x denně              

3.3 Spontánní hra – 6,30 – 8,30 hod 

Frekvence zařazení během dne: po ukončení řízených činností, jinak průběžně  

Zařazení v režimu dne:  6,30  -  8,30 volné skupinové hry 

                                                   9.40 -  11,40 pobyt venku 

                          15,00 - 17,00 skupinově ve třídě nebo venku 

4. Činnosti dětí, řízené pedagogem:  

Zařazení v režimu dne: 8,40 - 9,40 ranní cvičení, stolování, zaměstnání či společné soustředění  

5.  Sledování TV   

Frekvence zařazení – vzdělávací programy určené výhradně pro děti MŠ.  

Doba trvání v jednom sledu – 10 –15 min  
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6. Pobyt venku 

Frekvence zařazení- denně, zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí 

v MŠ, upraveno s ohledem na venkovní teploty 

Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity 

Údržba zeleně, pískoviště – pravidelná, zajišťuje smluvní firma 

Provozní doba –  9,40  – 11,40       

letní měsíce – 7,30 –10,30 (11,30) dle teploty vzduchu 

                      15,00 – 17,00 

Délka pobytu – 2 – 4 hod 

Způsob využití pobytu venku -  maximálně, dle počasí a stavu ovzduší 

7. Odpočinek, spánek         

Zařazení v režimu dne – 12,45 –14,30 

Podmínky: samostatné ložnice, lehátka 

Ukládání lehátek, lůžkovin, pyžam – lehátka – vymezený prostor pro ukládání, lůžkoviny po 

řádném vyvětrání v oddělených přihrádkách společně s pyžamem 

Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin: odpolední klid min.30 minut 

8. Stravování  

Příprava stravy  - vlastní kuchyň (blíže Provozní řád ŠJ) 

Časový odstup mezi jednotlivými jídly nepřesahuje 3 hodiny 

Podávání svačin 9.00 – 9,20 

Systém podávání svačin – starší děti – samoobslužný 

                                        mladší děti- pomoc školnice a učitelky 

Obědy    -  11,50 –12,30 

Pitný režim 

Příprava, doplňování nápojů   - 6,30 – 9,00 ranní čaj 

                                                       - 9,00            svačina – čaj, ovocné nápoje, mléko z kuchyně 

          - 11,45          oběd  nápoj z kuchyně 

          - 14,30          odp. svačina – nápoj z kuchyně 

V průběhu dne mají děti možnost pitného režimu na požádání kdykoliv. 

Druh nápojů – čaj, multivitamínový nápoj, mléko v obměnách, minerální vody 

Způsob obsluhy, manipulace s nádobím – dle podmínek a možností nalévají nápoje v průběhu 

dne učitelky nebo školnice, v době podávání svačin a oběd kuchařky 

9. Otužování   

Způsob  - vzduchem, s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav dětí a stav ovzduší 

-vodou, v letních měsících na zahradě sprchování, mlhování 

Frekvence – vzduchem – denně 
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Zařazení v denním režimu – dle podmínek při ranním cvičení, dále průběžně 

Jiný způsob ozdravných opatření – není 

10. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení 

Způsob a intenzita větrání 

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22o C),  

Zastavení provozu zařízení (v prostorách určených k trvalé činnosti při poklesu teploty vzduchu 

pod 18°C ve 3 po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16oC) musí být provoz 

zařízení zastaven. 

Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností je zajištěna nástěnnými teploměry 

ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti) 

Větrání 

Třídy jsou větrané již před začátkem provozu otevřením oken – ventilace. V průběhu 

dne v hernách, ložnici trvale dle venkovní teploty vzduchu, jinak průběžně vždy po dobu 10 

minut jednorázovým otevřením oken. 

Třídy jsou vybaveny čističkami vzduchu. 

Osvětlení 

Denní osvětlení: V prostorách, určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní 

osvětlení. Pro většinu zrakových činností se uplatňujeme převažující směr osvětlení zleva a 

shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora. 

Umělé osvětlení: 

 Mateřská škola je vybavena dostačujícím zdrojem umělého osvětlení ve všech 

prostorách 

 Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: 

 Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory jsou opatřeny zařízením pro 

regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo 

vyvolávat nadměrné jasové kontrasty – žaluzie vnitřní i venkovní) 

11. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 3týdny,  

ručníky 1x týdně - pondělí,  

pyžama 1x týdně 

Způsob praní prádla – vlastní prádelna 

Způsob manipulace s prádlem – skladování ve skladu špinavého a čistého prádla tak, aby bylo 

zabráněno přenosu infekčních onemocnění.  
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12. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

6.1 Způsob a četnost úklidu a čištění  

Denní úklid:  

a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, 
rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 

b) 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 třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně 
celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby 
ihned 

6.2 Způsob a četnost desinsekce a deratizace 

V případě zjištění výskytu hlodavců v MŠ a okolí je prováděna odbornou firmou ihned, 

v ostatním období nejméně 1x ročně 

13. Další požadavky  

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Mateřská škola zařazuje do svých činností průběžně projekty k výchově ke zdravému 

životnímu stylu, zařazování vhodné skladby jídel v průběhu stravování, ekoprojekty v souladu 

se Školním vzdělávacím programem a v návaznosti na tematické bloky tohoto programu. 

Evidence a registrace úrazů 

V mateřské škole je zavedena Kniha úrazů v souladu s platnou legislativou, která je 

uložena na dostupném místě pro všechny zaměstnance. 

Venkovní hrací plocha s pískovištěm – zahrada  

Mateřská škola má zpracovaný Provozní řád venkovní hrací plochy 

14. Platnost a účinnost 

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání. Platnost se stanoví na dobu 2 let, t.j do 30.6.2023 

 

      

V Praze, dne 28.8. 2021 

Mgr. Jana Tůmová 

                                          ředitelka MŠ  
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