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Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, Přerov I – Město, 750 02 

PROVOZNÍ ŘÁD 

        Spisový / skartační znak č.j. MSUT/472/20          2.1.  A 

Vypracoval:             Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka školy  

      Schválil:              Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne:            27.08.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne:            27.08.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne:            01.09.2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

      součást tohoto předpisu. 

                              
I. Údaje o zařízení 

 
Příspěvková organizace: Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 

Telefon: 581 331 581 

IČ: 60782200 

Odpovědná osoba: ředitelka školy Bc. Michaela Gálíčková 

Zřizovatel: Statutární město Přerov 

 

II. Popis zařízení 
                                   
Typ: předškolní zařízení s celodenní péčí 

         Mateřská škola U tenisu -  čtyři třídy běžného typu 

         odloučené pracoviště Henčlov, Zakladatelů 9 - jedna třída běžného typu          

Stanovená kapacita: 125 dětí 

Provozní doba: Mateřská škola U tenisu 6.15 – 16.15 hodin 

                           Mateřská škola Henčlov 6.30 – 16.00 hodin 

 

III. Režimové požadavky 

 
Příchod a odchod dětí 

 

- děti se scházejí ráno od 6.15 (6.30) do zpravidla 8.30 hodin, odpoledne se rozcházejí  

  od 14.30 do 16.15 (16.00) hodin 

- na základě individuální dohody se zákonnými zástupci mohou děti přicházet a odcházet 

  i v jinou dobu – např. po obědě. Tato skutečnost o délce pobytu dítěte je stanovena  

  při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

  vzdělávání. 

- děti se převlékají v šatnách 

- dítě předávají učitelce zákonní zástupci nebo jiná osoba, vyzvedávají si je zákonní 

  zástupci nebo jiná jimi pověřená osoba uvedená v Evidenčním listu či na Pověření, které 

  zákonní zástupci potvrdili svým podpisem. Tyto údaje jsou uchovávány v souladu 

  s ochranou osobních údajů (GDPR).   
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Spontánní činnosti 

 

- spontánní činnosti probíhají od 6.15 (6.30) do 8.30 (případně 9.00) hodin,  

  v době pobytu venku od 9.30 do 11.30 hodin a odpoledne od 14.45 do 16.15 (16.00) hodin. 

- spontánní činnosti jsou vyvážené s činnostmi řízenými, vzájemně se prolínají 

 

Činnosti částečně řízené a řízené učitelkou  

 

- individuální péče zařazovaná v průběhu spontánních činností 

- plánovaná výchovně vzdělávací činnost  

- při pobytu venku: návaznost na výchovně vzdělávací činnost, pozorování, prožitkové učení, 

  pohybová aktivita spontánní nebo organizovaná např. pohybové nebo soutěživé činnosti 

 

Sledování televize 

 

-  v případě velmi nepříznivého počasí může být zařazeno sledování videonahrávek či DVD, 

    které jsou přiměřené věku dětí, délka jednoho sledování by neměla přesáhnout 30 minut 

- na pracovišti U tenisu byly zastaralé televizní přijímače vyřazeny z majetku školy, učitelky  

   mohou výjimečně používat sledování vybraných a vhodných pořadů pro děti na interaktivní  

   tabuli 

- pracoviště v Henčlově je vybaveno plazmovým televizním přijímačem, sledování je 

    zařazováno pouze výjimečně nebo s edukačním záměrem 

 

Pohybové aktivity 

 

- jsou zařazovány denně jako součást ranních pohybových aktivit, řízených činností, 

  pobytu venku i spontánních činností 

- pohybové aktivity jsou základem profilace mateřské školy „Hrajte s námi minitenis“ 

- pohybové aktivity doplňujeme otužováním organismu v sauně (Tenis) a v solné jeskyni 

  (Henčlov) 

 

Pobyt venku 

 

- k pobytu venku slouží školní zahrada s herními prvky, zahradní věží MAX 2, pružinovými  

   houpadly, lanovou pyramidou, lanovou prolézací housenkou a pískovišti, děti využívají  

   ke hře zahradní domek 

- o travnatou plochu U tenisu pečujeme vlastními silami a udržujeme ji v bezpečném stavu, 

   travnatou plochu v Henčlově udržujeme prostřednictvím odborné firmy  

- školní zahrada je využívána dopoledne i odpoledne v rámci spontánních činností 

   nebo k pobytu dětí venku 

-  na vydlážděném prostranství U tenisu využívají děti koloběžky, kočárky, koš na košíkovou, 

   pro kopanou 2 fotbalové branky, minitenis, florbalové hokejky 

-  v Henčlově je využívána velká terasa ke hrám pod slunečníkem, děti zde za teplých dnů 

   mohou cvičit, svačit a přenášet aktivity ven, školní zahrada je vybavena zahradní věží 

   Merkur, houpačkou Hnízdo, lanovou prolézací housenkou, lanovou přelézačkou a venkovní 

   zahradní učebnou  

 

Odpočinek a spánek 

 

- po obědě je ve všech třídách odpočinek (u menších dětí zpravidla spánek) od 12.15 

  do 14.00 hodin 

- v nejstarší věkové skupině je 30 minut relaxačního odpočinku, po něm učitelky využívají 
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  tuto dobu k dalším výchovně vzdělávacím činnostem nebo k zájmovým činnostem dětí 

- každé lůžko s povlečením je označeno značkou dítěte 

- lůžka jsou ukládána na sebe (jsou stohovatelná) a na jejich uskladnění je vymezený prostor 

- čisté lůžkoviny jsou uloženy v uzavíratelných skříních v prostoru uložení lehátek 

- pyžamko si každé dítě rozprostírá na své lůžko 

- vždy v pátek si pyžamka děti odnáší domů na vyprání 

- v případě výskytu pedikulózy jsou lůžka převlečena, prádlo uloženo do igelitových pytlů a 

  odvezeno do prádelny se štítkem infikováno 

 

Stravování 

 

- strava je dovážena ze Školní jídelny U tenisu 4 

  Dopravu stravy do Mateřské školy U tenisu zajišťuje pracovnice výdejny stravy společně se 

  školnicí, strava je převážena na vozíku v nerezových várnicích a termoportech. Vozík se 

  denně myje a pravidelně dezinfikuje. Do prvního poschodí je jídlo přepravováno ve 

  várnicích nákladním výtahem. 

  Dopravu stravy do Mateřské školy Henčlov dovoz zajišťuje organizace, se kterou má  

  škola uzavřenu smlouvu o dílo, termíny níže uvedené se přizpůsobují dopravní situaci ve 

  městě.  

- dopolední svačina se dováží v 8.00 hodin, v 11.00 hodin je přivážen oběd a odpolední 

  svačina 

- dopolední svačina se vydává v 8.30 hodin ve všech třídách 

- jídlo a pití ke svačině je připraveno na podnose na servírovacím vozíku nebo stolečku, děti  

   si na tácek vezmou svou porci jídla a skleničku s pitím, zeleninu nebo ovoce 

- oběd se vydává od 11.30 do 12.15 hodin 

- pomazánka na odpolední svačinu je uchována v lednici k tomuto účelu určené a dává se 

   na pečivo po 13.30 hodině  

- mezi jídly je dodržen časový odstup 3 hodiny 

- s jídlem manipuluje pracovnice výdejny stravy, eventuálně další pracovnice provozu, která 

  vlastní platný zdravotní průkaz a případné kontrole se prokáže přímo na pracovišti. 

  Všechny pracovnice absolvovaly školení hygienického minima. 

- při přípravě a vydávání stravy si pracovnice obléká čistý plášť, používá jednorázovou 

  pokrývku hlavy z netkané textilie a při kontaktu s potravinami jednorázové rukavice 

  (např. při mazání pečiva). Všechen oděv mají uložen odděleně ve skříni k tomuto účelu 

   vyčleněné a to odděleně od ostatního osobního oděvu. 

- pracovnice, které přichází do kontaktu s potravinami se řídí HACCP 

- dětem s diabetem a celiakií lze po dohodě s provozovatelem školního stravování zajistit 

   dovoz dietní stravy 

- při přijímání dětí 2 – 3 letých stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte 

  způsob a rozsah stravování dítěte 

 

Pitný režim 

 

- děti mají po celý den k dispozici v automatu stolní vodu, doplňování v průběhu dne zajišťují 

  provozní pracovnice 

- každé dítě má svůj hrníček na pití, který si donese z domu a je označen jménem nebo  

  značkou dítěte 

- při pitném režimu je využíván samoobslužný systém, učitelky dětem pití průběžně nabízí 

- v letních měsících při pobytu na zahradě připravuje provozní pracovnice pití  

  do uzavíratelných konvic, děti si pití nalévají do hrnečků, nepoužité jsou obráceny dnem 

  vzhůru, použité pokládají dnem dolů. Provozní pracovnice samostatně nebo na pokyn 

  učitelek průběžně hrnečky kontrolují a mění za čisté.  
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Otužování 

 

- děti jsou otužovány vzduchem a to při pobytu venku a při pravidelném větrání místností  

- vodou jsou děti otužovány při návštěvě předplaveckého výcviku, děti v Henčlově se mohou 

  osvěžit v horkých letních měsících v dětském bazénku na terase 

- od podzimních měsíců do dubna pravidelně jedenkrát týdně navštěvují nejstarší děti 

  v mateřské škole U tenisu saunu a to v době od 10.00 do 12.00 hodin 

 

Specifika pro děti 2 až 3 leté 

-  s účinností od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, že za každé 

   ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí 

   ve třídě snižuje o 2 děti. Tímto postupem lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. 

   Nastavení podmínek a počtu pro vzdělávání dětí mladších tří let je nadále v kompetenci 

   ředitele.  

- dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim 

- mají dostatek času ne veškeré aktivity včetně převlékání a stravování 

- škola je vybavena hračkami pro děti od dvou let 

 

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) 
 

Hygienické zařízení 

Hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č. 1 bodu 5 vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to 

tak, že: 

- pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo, 

- místo 1 WC mísy je nainstalován dětský pisoár, který se umisťuje zpravidla ve výši 40 cm, 

- umyvadla jsou umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad 

   podlahou 

- umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí, 

- každé umyvadlo je opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem, 

- umývárna je vybavena 1 sprchou  

- hygienické zařízení pro nejmladší děti je vybaveno nočníky, u kterých se provádí pravidelná 

  dezinfekce 

- umyvárna je vybavena mobilním přebalovacím stolem, který je umístěn v blízkosti  

  umyvadla a zároveň zajišťuje intimitu dětem při přebalování 

- hygienické zařízení je v případě výchovy a vzdělávání dětí 2 letých vybaveno krytým 

  nášlapným odpadkovým košem na použité pleny  

- za činnosti spojené s mytím a dezinfekcí nočníku nebo za případné nakládání s použitými 

  plenami odpovídá provozní pracovnice 
 

Způsob a intenzita větrání a vytápění 

Teplota vzduchu:    

- denní místnosti minimálně 20oC, optimálně 22  2oC  

- zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty 

vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, C, ne však méně než 16oC, nebo při 

poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16ºC) musí být provoz 

zařízení zastaven 

- při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší 

než 30oC musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti  
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  s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu 

- přirozené větrání je zajištěno systémy mikroventilace  

   - orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem zabezpečujeme pomocí nástěnných 

  teploměrů umístěnými na vnitřní stěně místnosti ve výšce 1 m nad podlahou 
 

Větrání: 

- je zajišťováno okny s ventilací se snadnou ovladatelností 

- na WC je zajištěn systém elektrického odvětrávání   

- v zimním období je větrání krátké a intenzivní 

- v době nepříznivých meteorologických podmínek se řídíme pokyny při vyhlášení 

smogové situace 

 

Osvětlení 

- pro většinu zrakových činností je směr denního osvětlení zleva a shora 

- svítidla u soustav umělého osvětlení jsou umístěna na strop rovnoběžně s okenní stěnou 

- osvětlení odpovídá normovým požadavkům české technické normy 
 

V. Zásobování pitnou vodou 
(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu) 

 

Zdroj: 

- veřejný vodovod 

- zařízení pro výchovu a vzdělávání je zásobováno 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) 

  

Kapacitní hlediska: 

- nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku 

 

VI. Způsob nakládání s prádlem 

 
Výměna prádla 

 

- ručníky jsou vyměňovány jednou týdně, v případě potřeby ihned 

- ložní prádlo je převlékáno jednou za tři týdny 

- prádlo se odváží do městské prádelny dle harmonogramu odvozu špinavého a dovozu 

  čistého prádla zpět 

- použité prádlo se dává do igelitových pytlů, které se uloží v místnosti k tomu účelu určené 

- čisté prádlo je přinášeno v koších na prádlo k ukládání do příslušných skříní, které 

  se pravidelně dezinfikují, jsou uzavíratelné 

- každá třída má na čisté prádlo samostatnou skříň v prostoru, kde se ukládají lůžka 

- ložní prádlo je ukládáno na lůžko označené značkou dítěte, ručníky si děti pověsí na svou 

  značku v umývárně 

- záclonky se perou 4x ročně, jejich množství je minimalizované pouze na dveře do šaten, aby 

  bylo zajištěno soukromí při převlékání  
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VII. Věcné (materiální) podmínky 
 

Hračky a didaktické pomůcky 

Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věku dětí (viz informace uvedená na obalu 

výrobku), zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let.  

 

Školní zahrada 

Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí.  

U dětí 2-3 letých s maximální výškou pádu do 1 metru. 

 

Sedací nábytek 

Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při 

sezení, je bezpečný a stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 

410/2005 Sb. 

  

Prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí 

Škola vyčlenila prostor (skříňku) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, 

vlhčené ubrousky apod.).  

 

VIII. Provoz školy vzhledem ke COVID-19 

 

ad III) Režimové požadavky 

 
Příchod a odchod dětí 

V souvislosti se zajištěním vyšší zdravotní bezpečnosti dětí minimalizací kontaktu mezi sebou 

navzájem došlo na pracovišti U tenisu ke změně systému ranního scházení a odpoledního 

rozcházení dětí. Škola je rozdělena na dva organizační celky a to přízemí a 1. patro. 

K rannímu scházení tudíž dochází samostatně v přízemí ve třídě Sluníček pro děti ze dvou tříd 

v přízemí a v 1. patře ve třídě Motýlků pro děti ze dvou tříd v 1. patře a to v době od 6.15 do 

7.00 hodin. V 7.00 hodin přichází učitelka sousední třídy a přebírá si děti, se kterými odchází 

do své třídy.     

Odpolední rozcházení je obdobné, děti jsou do 15.30 ve svých třídách, od 15.30 do 16.15 

hodin jsou spojeny ze dvou tříd v přízemí opět ve třídě Sluníček a ze dvou tříd v 1. patře ve 

třídě Motýlků. 

U vstupu do budovy každé školy je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě 

s dávkovačem. Zákonní zástupci a další osoby vstupující do budovy jsou povinny dezinfekční 

přípravek použít.  

Po předání dítěte zákonným zástupcem učitelka dohlédne, aby si dítě ihned důkladně umylo 

ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a to podle postupu znázorněném na piktogramech, 

nejméně 20 – 30 sekund. 

Tento postup hygieny rukou se následně dodržuje po celou dobu pobytu dětí ve škole.    

Ráno při příchodu je dětem bezkontaktním teploměrem měřena tělesná teplota. Toto měření je 

orientační, v případě, že je teplota vyšší než 37°C je dítěti přeměřena opakovaně a to 

kontaktním teploměrem. Ten je po použití dezinfikován lihovým roztokem.  

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

Příznaky jsou patrné již při příchodu 

 – kašel, rýma naměřená zvýšená teplota: dítě není vpuštěno do budovy 
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Příznaky se vyskytnou v průběhu dne  

-  zvýšená teplota, přetrvávající kašel 

-  dítě je izolováno od ostatních dětí a je mu poskytnuta rouška 

- zákonný zástupce je bezodkladně informován a vyzván k vyzvednutí dítěte ze školy 

- dítě je do doby vyzvednutí pod dohledem určené osoby, která je vybavena osobním 

   ochranným prostředkem (rouškou, štítem) 

- zákonný zástupce je informován, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který   

   rozhodne o dalším postupu  

- v případě potvrzení nákazy u dítěte je kontaktována KHS, která vydá pokyny k dalšímu 

   postupu (v  případě potvrzení nákazy u zaměstnance školy je stejná situace) 

 

Dítěti, které má přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického (kašel, rýma) je umožněn vstup pouze 

v případě, prokáže-li zákonný zástupce potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí  

 

Pobyt venku 
Minimalizace kontaktů většího počtu dětí rozdělením školy na dva organizační celky je 

zachována na pracovišti U tenisu i při pobytu na školní zahradě, ta je rozdělena na dvě části 

pro tyto organizační celky – děti z přízemí a děti z 1. patra. Na vycházky mimo areál školy 

chodí každá třída samostatně.  

 

Stravování 

Není umožněn sebeobslužný výdej. Bližší pravidla upravuje Dodatek č.1 Vnitřního řádu 

výdejny stravy. 

 

Pitný režim 

Děti si nosí denně čistou plastovou lahev, do které je jim napouštěna kohoutková pitná voda. 

Ta je v průběhu dne dle potřeby doplňována učitelkou nebo provozní pracovnicí.  

 

Otužování 

Využívání sauny, bazénu, solné jeskyně bude možné pouze na základě dohody a rozhodnutí 

provozovatele služeb v závislosti na vývoji epidemiologické situace a konkrétních opatřeních 

vlády.  

 

ad) IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita 

větrání, vytápění, osvětlení 

 

Hygienické zařízení 

Provozní zaměstnanci jsou na úklid prostor vybaveni dostatečným množstvím hygienických a 

dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem doporučených příslušnou Krajskou 

hygienickou stanicí určených k dezinfekci podlah (Savo), povrchů (Sanytol) a rukou 

(Septoderm). Dezinfekce podlah a povrchů se provádí bez přítomnosti dětí. V případě, že děti 

z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek neopouští třídu, musí učitelky zorganizovat 

činnosti tak, aby se děti nepohybovaly v místech dezinfekce.  

Kromě pravidelných činností provozní zaměstnanci provádí důslednou dezinfekci takto: 

 Ráno po odchodu zákonných zástupců: kliky, dveře, zárubně, parapety oken na 

chodbách a WC dospělých. Stírají podlahy s desinfekčním přípravkem ve výdejně 

stravy, šatně, chodbách, WC dospělých, na pracovišti U tenisu vnitřní schodiště, 

zábradlí a prostor pod schody, pracoviště Henčlov vnější zábradlí. 

 Po odchodu dětí na pobyt venku: dezinfekce stolečků (přípravek se nechá působit, po 

době účinnosti se setře čistou vodou), záchodové mísy WC dětí, kachličky kolem WC 
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a zástěny, umyvadla, vodovodní baterie, setřou se podlahy na WC a koupelny. Pokud 

se používají papírové ručníky, vysype se koš. 

 Po obědě: dezinfekce stolečků, setření podlah ve třídě, výdejně stravy, chodby před 

šatnou a šatna, WC dětí a umývárna. Vynesou se koše na WC dospělých, z koupelen a 

tříd. 

 Odpoledne: setření podlah ve výdejně stravy, v chodbě, šatně, WC dětí a koupelen. 

Dezinfekce stolečků. 

Koberce se vysávají denně, prach je stírán navlhko.     

 

Větrání 

V rámci preventivních opatření jsou místnosti často a intenzivně větrány. 

 

 

V případě změn v epidemiologických opatřeních vlády nebo Ministerstva zdravotnictví nebo 

příslušné Krajské hygienické stanice mohou být vnitřní pravidla upravena (např. povinnost 

nosit roušky osobám vstupujících do veřejných nebo státních budov, využívání k pobytu 

venku pouze areál školy, používání jednorázových papírových ručníků, používání 

jednorázového nádobí, v případě nepřítomnosti více než 50% dětí plnících povinnou 

předškolní docházku ve třídě zahájení distančního vzdělávání) 

 

 

 

Tento provozní řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 9.2020.  

Současně se ruší provozní řád ze dne 30. 6.2018. 

 

 

 

 

V Přerově dne 27. 8. 2020                                                   Bc. Michaela Gálíčková, 

                                                                                                    ředitelka školy 


