
1 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Soukromá mateřská škola Jahoda 

IČ: 71 341 463 

se sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9 

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ 

Č.j. 001/2021 

Spisový znak 1.5. 

Skartační znak A.5. 

Vypracoval Bc. Karel Pavlík 

Schválil Bc. Karel Pavlík a pedagogický sbor 

Na pedagogické radě projednáno dne 29. 07. 2021 

Předpis zrušuje předpis  

Předpis nabývá platnosti dne 29. 07. 2021 

Předpis nabývá účinnosti dne 01. 09. 2021 

 
 

1. Údaje o zařízení 

Název školy:    Soukromá mateřská škola Jahoda  

Adresa:    Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9 

IČO:     71341463 

Zřizovatel:    JAHODA, z.ú. 

Typ:     soukromá mateřská škola s celodenní péčí 

Ředitel školy:   Bc. Karel Pavlík 

Telefon:   tel: +420 734 144 421 

E-mail, web:   skolka@jahoda.cz, http://www.jahoda.cz/ 

Stanovená kapacita:   34 dětí 

2 třídy (věkové složení dětí: 2–7 let) 

Personál:    4 pedagogičtí pracovníci včetně ředitele 

1 chůva 

1 dvojjazyčná asistentka 

1 provozní pracovník 

Provozní doba:    7:00 - 17:00 hod. 

Prostorové podmínky: Mateřská škola sídlí v třípatrové budově na sídlišti Černý Most. 

Součástí školy je zahrada s dětským hřištěm.  

Prostorové rozvržení:  Škola sídlí ve druhém patře panelové budovy. Nachází se zde jedna 
třída s kapacitou 10 dětí, druhá třída s kapacitou 24 dětí, rozdělena na 
dvě prostorné místnosti, společná třída, výdejna jídla, umývárna a WC 
pro děti, šatna s WC pro zaměstnance, úklidový kout, šatna pro děti, 
chodba s informačním koutkem pro rodiče a malá kancelář.  

 
Škola je členitá, světlá a prostorná. Nábytek je zde funkční, 
přizpůsoben potřebám dětí. Stoly a židličky odpovídají 
antropometrickým normám. V čase poledního odpočinku děti 
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odpočívají na antialergických odpočinkových matracích, které se 
skladují v originálním nástavci na matrace. Lůžkoviny má každé dítě 
uložené v oddělených otevřených policích a jsou opatřeny značkou 
dítěte.  

 
Třídy jsou rozděleny na centra aktivit, které jsou složeny z ateliéru, 
domácnosti, knih a písmen, kostek, hudby, dramatizace, manipulačních 
her a zahrady. 

 
Interiér mateřské školy odpovídá moderním trendům, prostředí ve třídě 
umožňuje dětem pohybové, konstruktivní, výtvarné, pracovní a další 
aktivity odpovídající potřebám dětí předškolního věku. Nábytek v herně 
je barevný, variabilní, uspořádaný do hracích a pracovních koutků. Děti 
mají možnost vařit v kuchyňce, nakupovat v obchůdku, hrát divadlo, 
stavět z kostek, hrát si s auty, kočárky a panenkami. Prostor se stolečky 
využíváme k výtvarným a pracovním činnostem, k didaktickým hrám, 
při práci s knížkami, časopisy a k dalším činnostem.  Hračky, pomůcky 
i výtvarný materiál jsou uloženy v otevřených policích a skříňkách 
s plastovými zásobníky a kontejnery. Vše je dětem dostupné, jsou 
stanovena pravidla používání. K dispozici je audiovizuální technika - 
projektor, CD a DVD přehrávač, učitelky mohou využívat digitální 
fotoaparát, elektronické varhany a počítač s přístupem na internet, 
který je umístěn v kanceláři MŠ. 

 
 

2. Všeobecná ustanovení 

Provozní řád obsahuje pravidla o zajištění řádného chodu Soukromé mateřské školy Jahoda (dále jen 

„škola“) upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a normami, určuje škole postup 

některých činností. 

 

Provozní řád se řídí zejména: 

- zákonem č.258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 

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

vzdělávání (školský zákon), 

- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických, požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, 

- vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání, 

- rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22. 

 

 

3. Režimové požadavky 

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a 

sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání 

v ZŠ. 

 

Nástup dětí do mateřské školy probíhá zpravidla od 7:00 do 8:30 hodin (v případě potřeby i v jiný čas, 

avšak pouze po předchozí domluvě s paní učitelkou). Rodiče jsou povinni dovést dítě a osobně ho 

předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační 

režim. Režim dne respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. 

 
 
 

4. Organizace dne 
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07:00 – 08:30 příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím, volně 

spontánní zájmové aktivity, hry, hygiena  

08:30 – 08:50 ranní cvičení se zařazením zdravotně preventivních cviků 

08:50 - 09:15 dopolední svačina  

09:15 – 10:00 skupinová i individuální práce s dětmi, speciální skupinová i 

individuální logopedická péče, řízené činnosti a aktivity, pohybové 

hry, jejichž součástí je ranní cvičení, ranní kruh, hygiena, nebo 

náhradní program 

10:00 – 12:00 pobyt dětí venku 

12:00 - 12:30 oběd 

12:30 - 14:30 hygiena, příprava dětí k odpočinku na lehátkách, odchod dětí dom, 

odpočinek na lehátkách, spánek, poslech pohádek, relaxace, 

alternativní odpočinek – děti, které mají menší potřebu spánku, si 

mají možnost zvolit klidnou činnost u stolečku ve třídě  

14:30 - 15:00 odpolední svačina  

15:00 - 17:00  

 
odpolední blok činností a aktivit, rozšířená vzdělávací nabídka, 

skupinová i individuální práce, volné spontánní aktivity dětí, 

pohybové hry, hygiena, odchod dětí domů 

 

 

 

5. Pohybové aktivity dětí 

Pohyb dětí je pro nás velmi důležitý a proto denně vytváříme pohybové hry, chodíme na procházky, 

cvičíme jógu pro nejmenší a pravidelně cvičíme.  

 

6. Stravování 

V době dle denního režimu poskytne chůva dětem dopolední a odpolední svačinu a oběd. Ke každému 

jídlu je zabezpečováno i pití (obyčejná voda z vodovodního řadu). Stravování je zajištěno externí firmou. 

Strava je dovážena denně v termoboxech a várnicích. Obědy se vydávají od 12:00 do 12:30 hodin. 

Polévka se nalévá do připravených misek, hlavní jídlo se servíruje na talíře. Svačiny se podávají v době 

od 8:50 hod do 9:15 hodin a 14:30-15:00 hod. 

 
Pitný režim: 
Děti mají ve třídě pití po celý den v nerezové várnici s kohoutkem, ze které si mohou samy nalévat. Po 
použití odloží hrnek na odkládací tác a dospělá osoba jej uloží do myčky. Pití je podáváno ke každému 
jídlu, po sportovních aktivitách, při výletech, během dne a dle potřeby dětí kdykoli. 
 
Druhy nápojů: nesycené šťávy, čaj, stolní voda, vitamínové nápoje. 
 
Podmínky zásobování vodou: Voda na pití je zajišťována z veřejného vodovodu. 
 

 

7. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, 

osvětlení 
 

Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší: 

- Větrání společných vnitřních prostor přirozeně okny ráno před příchodem dětí intenzívní 

vyvětrání, sociální zařízení jsou vybavena odvětrávacím zařízením 
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Teplota vzduchu: 

- Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20°C až 22°C. 

- Kontrola teploty vzduchu je prováděna průběžně pedagogickými pracovníky 

 

Osvětlení: 

- Třída i herna je dostatečně osvětlena denním i umělým světlem. 

- Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé. 

 

Způsob nakládání s prádlem: 

- Výměna prádla: ručníky 1x týdně. 

- Ložní prádlo: 1x za 3 týdny 

- Způsob praní a sušení prádla: prádlo se vozí do prádelny nebo se pere a suší v přístrojích na 

to určených  

 

 

8. Hygienické podmínky a zajištění úklidu 

Škola je vybavena dětskými toaletami, dále umyvadly s mísící baterií, plastovou výlevkou s mřížkou, 

sprchovým koutem. Sociální zařízení je dále vybaveno zásobníky na jednotlivé papírové ručníky. 

Umyvadla jsou opatřena termostatickými bateriemi, tudíž je teplota vody regulovaná. Je zde dále 

samostatné WC s umyvadlem pro personál. 

 

Ve škole jsou umístěny koše na směsný odpad, které jsou vyhazovány minimálně 1x denně. Pravidelný 

úklid prostor je zajištěn každý den po provozu. Prostory odpovídají hygienickým a protipožárním 

předpisům. Preventivní protipožární kontrola probíhá pravidelně 1 x za rok. Kontrola hasicích přístrojů 

probíhá 1 x za rok externí firmou nabízející servis požárních služeb. Ve škole se nachází lékárnička, 

která je dle potřeby doplňována a kontrolována pracovníky školy. Veškeré elektrické spotřebiče jsou 

pravidelně revidovány a kontrolovány podle zákonných norem. Všechny prostory využívané pro práci 

se dětmi a služby, jakož i provozní zázemí zařízení jsou řádně zkolaudované a využívané v souladu s 

kolaudačním rozhodnutím.  

 

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá pověřená provozní 

pracovnice školy. Zároveň zodpovídá za nákup a evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a za 

jejich správné použití. 

 

Způsob a četnost úklidu a čištění:  

1. Denně: 

- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, kryt 

topných těles a klik 

- vynášení odpadků, 

- vyčištění koberců vysavačem 

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových 

mís, sedátek na záchodech 

2. Týdně: 

- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů 

- dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku 

- otírání prachu z hraček 

3. 2x ročně: 

- umytí oken včetně rámů 

- umytí svítidel 

- celkový úklid všech prostor školy 

- dezinfekce všech hraček a stavebnic 
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9. Závěrečná ustanovení  

Seznámení se s provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance školy, děti 

a jejich zákonné zástupce. O vydání a případných změnách provozního řádu jsou všichni zaměstnanci 

informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před 

podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na webových stránkách školy a v kanceláři 

ředitele školy. 

 
 

Provozní řád byl projednán dne 29. 07. 2021 pedagogickými pracovníky Soukromé mateřské školy 

Jahoda, Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 14 - Černý Most a schválen ředitelem školy.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


