Provozní řád Základní školy a mateřské školy Chodov
dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů (zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je
stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich
pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu).

I. Údaje o zařízení
Základní škola a mateřská škola Chodov
Květnového vítězství 57
Praha 4
Tel: 222 365 075, 222 363 685
IČO: 61388343
RNDr. Jan Hovorka
MČ Praha 11

II. Popis zařízení:
Mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita: 84 dětí
3 třídy
ve třídě 28 dětí
Věkové složení tříd (zpravidla):
I.tř 3-4roky
II.tř. 4-5let
III.tř. 5-7let

Provozní doba:

od 6.30 do 17.30 hodin

III. Režimové požadavky
Nástup dětí

od 6.30 do 8.30 hodin (uzamčení budovy), možnost nástupu i v jiný čas po dohodě s p. učitelkou

Pohybové aktivity: zdravotní cviky, míčové hry, hry s náčiním, hudebně pohybové hry
Podmínky: herny (sportovní náčiní), školní zahrada (hrací prvky, houpačky)
Frekvence: denně – ranní cvičení, pohybové hry, 1x týdně řízená pohybová činnost
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Pobyt venku:
školní zahrada – uzavřená, oplocená
délka pobytu 1 hodina 30 minut (v dopolední hodinách) odpoledne s ohledem na venkovní teploty a
pobytu dětí v zařízení
Využití - volná hra, environmentální výchova, sportovní hry

podle

Odpočinek:
V režimu dne -

12.15 – 14.30 h ( I.tř a II.tř )
12.20 – 13.20 h (III.tř.)
Podmínky: samostatná ložnice, oddělené police na lůžkoviny a pyžama, molitanová lehátka, provětrávání

Stravování:
Příprava stravy – vlastní školní kuchyň, stravuje se dítě přítomné v době oběda
Svačina: 9.00h – samoobslužná
(přidávání porcí a úklid nádobí – II.tř. a III tř.) I.tř - neúplně (obslužný systém)
Oběd: doba výdeje – 11,35h – 12,00 - časový odstup jednotlivých jídel : do tří hodin:
Pitný režim:
samoobslužně během celého dne
druhy nápojů – čaj, voda, mléko
způsob obsluhy – dítě s pomocí dospělého (konvičky)
Otužování:
plavecká výuka – 2. pololetí školního roku
1x týdně (dopolední hodiny) podle zájmu nahlášených dětí

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání,
vytápění), osvětlení
•

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu:
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 – nástěnný teploměr ve výšce 1,2m až 1,5m nad podlahou na vnitřní straně místnosti
Větrání:
všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově školy jsou přímo větratelné
režim větrání – přímé – v době při pobytu dětí venku a v době nepříznivých meteorologických
podmínek – krátkodobé větrání
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•

Osvětlení

Denní osvětlení:
v prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení
výpočetní technika a televizory jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení světlem nebo
svítidly
Umělé osvětlení - ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:
Zařízení pro regulaci denního osvětlení (žaluzie) zejména přímého slunečního světla všude tam,
kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
vyhláška 410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých)
Výměna prádla:
zajišťuje školnice, lůžkoviny 1x za tři týdny, ručníky 1x týdně (v případě potřeby ihned),
pyžama 1x týdně (zajišťují rodiče)
Praní prádla, manipulace s prádlem, skladování prádla:
zajišťuje školnice, čisté prádlo je při veškeré manipulaci (přeprava prádla, ukládání prádla) udržováno
zásadně odděleně od prádla použitého a ukládáno v uzavíratelném prostoru (sklad čistého prádla); současně je čisté
prádlo při jakékoli přepravě chráněno před znečištěním druhotnou kontaminací a nedošlo k přenosu infekčního
onemocnění

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
•

způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid:
-

prováděn denně v době nepřítomnosti dětí
setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
- 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 dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát
ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě
potřeby ihned

•

způsob a četnost desinsekce a deratizace
profylaktický 1x ročně + dle potřeby častěji – použití přípravků k tomu vhodných
případně po konzultaci s odbornými pracovníky DDD
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VIII. Další požadavky
•

výchova ke zdravému životnímu stylu
zařazováno denně v rámci vzdělávací činnosti - viz ŠVP a TVP

•

evidence a registrace úrazů
(§29 odst. 3. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 64/2005 o
evidenci úrazů dětí, žáků, studentů) – viz. Kniha úrazů

IX. Venkovní hrací plocha s pískovištěm – zahrada
MŠ má vlastní, oplocenou školní zahradu. Školnice odstraňuje spadlé větve, vynáší odpadkové koše, v zimních
měsících dbá na posyp chodníku a údržbu tak, aby se předcházelo možné námraze. Sekání trávy provádí správce
budovy, taktéž údržbu zeleně. Pískoviště přikryté plachtou, výměna písku prováděna jednou za 2-3 roky. Vlhčení
písku dle potřeby. Revize hracích prvků pravidelně v předepsaných intervalech.

V Praze dne 30. 8. 2013
RNDr. Jan Hovorka
ředitel školy
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