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Provozní řád - MŠ Darkovice 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ: 

Adresa ředitelství: Základní a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace 
 U Kluziště 381/8, Darkovice, 747 17 
Tel. č. 597 589 122 
Ředitelka školy:  Mgr. Helena Kalusková 
 Internetové stránky: www.zsdarkovice.webnode.cz 
 Email: reditelka@zs.darkovice.cz 

 

Odloučení pracoviště: Mateřská škola Darkovice, Březová 1, Darkovice, 747 17 
Telefonní číslo: 597 589 107 
Vedoucí učitelka Mš: Bc. Kateřina Poštulková 
Internetové stránky: https://zsdarkovice.webnode.cz/materska-skola/ 
 Email: postulkova@ms.darkovice.cz 
 

Účinnost: 1. 9. 2022 

Zpracovala: Bc. Kateřina Poštulková 

Schválila: Ředitelka školy Mgr. Helena Kalusková 

Závaznost: Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Darkovice. 

Zřizovatel:  Obec Darkovice  

                    Dlouhá  112/47, 747 17 Darkovice   

                    Tel: 597 589 130 

                    Email: obec@darkovice.cz 

 

Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky uplatňující na pracovišti MŠ 

Darkovice. 
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Provoz MŠ: 

Typ: s celodenním provozem   

Provozní doba:  6:00 – 16:30hodin 

Stanovená kapacita:  56 dětí 

Počet tříd:  2 

Skladba tříd:  2 – 4 let a 4 – 7 let 

Počet pedagogů: 4 

Počet provozních: 2  

Asistent pedagoga: 1 

Režim dne: 

Denní režim je přizpůsoben aktuálním okolnostem – je pružný, stanovené časy mohou být 

proměnlivé. 

6:00  - 8:30  hodin 

V 6:00 hodin začíná provoz v 1.třídě v přízemí budovy. V této třídě pracují dvě 

učitelky. Je zde zařazena individuální práce s dětmi se speciálními potřebou, dětmi 

s odloženou školní docházkou, grafomotorické činnosti, hravé činnosti, tvořivé aktivity, 

námětové hry, jazykové hříčky… Učitelka, která má první ranní směnu, přebírá děti od 

zákonných zástupců z obou tříd a pracuje s nimi. V 8:00 hodiny přichází asistentka 

pedagoga a osobní asistentka. Po  7:00 hodině nastupuje další učitelka na druhou ranní 

směnu a jde do své kmenové třídy spolu s asistentkou pedagoga. 

Doba do 8.30 hodin je v Mš každodenně využívána ke hrám dle přání a volby dětí ve 

dvojicích, skupinách i jednotlivě. Učitelky se snaží o dostupnost veškerého vybavení v co 

největší míře, aby se děti mohly samostatně rozhodnout, co budou dělat, kde, s čím a s kým 
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si budou hrát. Dětem jsou nabízeny činnosti podporující sebedůvěru, samostatné 

vystupování, spokojenost, radost, veselí, pohodu. Učitelky včas upozorní na ukončení her, 

dovolí hru dokončit, nebo se k ní vrátit. Pokud děti potřebují soukromí, je jim vyhověno, mají 

možnost si v klidu odpočinout. Předškolní děti s povinnou 4hodinovou denní docházkou 

přichází do 8:00hodin a odchází ve 12:00 hod., ostatní děti se schází nejpozději do 8:30 

hodin, nejlépe však do 8:00hod. Po půl deváté se hlavní vchod mateřské školy uzamyká. 

8:30 – 10:00 hodin 

V této době (s přestávkou na svačinu 8:45 – 9:45hodin), jsou zařazovány didakticky 

zacílené činnosti, řízené učitelkami v jednotlivých třídách a aktivity, při kterých děti pracují 

samostatně nebo ve skupinách. Smyslové a pohybové hry, hudebně a hudebně pohybové 

hry, výtvarné a pracovní činnosti, experimenty, pokusy, estetické a tvůrčí činnosti, slovesné 

literární a dramatické aktivity. Děti si rozvíjí řečové a jazykové dovednosti, zpřesňují si 

smyslové vnímání, učí se orientovat v čase, prostoru i rovině, chápat základní matematické a 

číselné pojmy. Cvičí paměť, tvořivost, představivost, fantazii. Učí se poznávat přírodu, okolní 

svět, společenství lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, 

vážit se lidské práce a úsilí. 

Práce učitelky z odpolední směny volně navazuje na vzdělávací činnost kolegyně. 

Obě učitelky si zároveň předávají aktuální poznatky a informace o dětech, hovoří o 

událostech ve třídě, činnostech dětí, provádí hodnocení a podobně. 

V 1. Třídě (u starších dětí) je 1x za 14 dní v průběhu vzdělávání zařazovaná 

křesťanská výchova. Ve 2. Třídě (u mladších dětí) je křesťanská výchova zařazovaná 1x 

měsíčně. Další doplňkovou činností jsou chvilky angličtiny a keramické chvilky. 

Každodenně jsou v obou třídách zařazovány pohybové a relaxační chvilky, zaměřené 

k rozvoji pohybových funkcí a tělesné zdatnosti – podněcující ke zdravým životním postojům 

a návykům. 

Nabídla vybavení k tělovýchovným aktivitám je bohatá (žíněnky, žebříky, lavičky, 

žebřiny, kruhy, tyče, švihadla, lana, kuželky, gymnastické balóny, overballové míče …). 

Veškeré tělovýchovné pomůcky a nářadí je připraveno tak, aby bylo dětem přístupné, ale 

zároveň, aby neomezovalo spontánní činnosti a hry dětí. S dětmi jsou dohodnutá pravidla o 

jejich používání a ukládání. Frekvence pohybových aktivit je přiměřena okamžitým potřebám 

dětí, jejich zařazování má své stálé místo v denním režimu: pohybové aktivity dle volby dětí 

při ranních hrách, při ranním cvičení, při pobytu venku i při vycházkách. 

10:00 – 12:00 hodin 

Je uskutečňován společný pobyt venku. V případě špatného počasí pokračují učitelky 

náhradními pohybovými aktivitami ve třídě, nabídkou spontánních her, individuálním 

dokončováním předešlých pracovních a tvořivých činností apod. 

Při vyšším počtu dětí a konkrétních vzdělávacích činností jsou děti rozděleny podle 

tříd do přední nebo zadní části zahrady, nebo odcházejí s učitelkami na cílenou vycházku. 

Pokud jsou počty dětí nižší, jsou všechny děti na zahradě společně. Na děti dohlížejí 

všechny přítomné učitelky. 
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Při vycházkách pedagogičtí pracovníci učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu, aby 

zajistily jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, vpravo, dbají na bezpečnost při 

přecházení vozovky. Používání dopravního terčíku a výstražné vesty mají vždy děti v první 

dvojici, popřípadě děti, které jdou blíže k vozovce. Učitelky průběžně seznamují děti 

s pravidly silničního provozu. 

Při pobytu venku jsou děti vedeny k uvědomování sounáležitosti s živou i neživou 

přírodou. Poznávají, že všechno se mění, vyvíjí, proměňuje. Učí se chápat, význam životního 

prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní 

zdraví a životní prostředí. Dětem jsou nabízeny praktické činnosti k pozorování a poznávání 

rozmanitosti světa přírody, kultury a techniky, motivované hravé aktivity, ekologické hry, 

poznávání ekosystému, smysluplné pracovní a výtvarné činnosti, sběr přírodnin, práce 

s lupou… 

Ke spontánním pohybovým aktivitám je využívána nejvíce školní zahrada s různými 

druhy dřevěných průlezek, jehlanem, vláčkem, pískovištěm, houpačkou, skluzavkami, 

lavičkami k odpočinku. Zahrada je oplocená a uzamykána. Dětem poskytuje stín okrasná 

lípa. 

Údržba zeleně, sekání trávy, odvoz zahradního odpadu je prováděn ve spolupráci se 

zřizovatelem a školnicí Mš. Písek v pískovišti je doplňován a pravidelně jednou ročně 

obměňován nebo desinfikován. Pískoviště je opatřeno zahradní plachtou, která se dá využít i 

jako stínidlo při slunečném počasí. 

1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě, celá 

zahrada je průběžně kontrolována a sleduje se stav všech herních prvků. 

V zimním období využíváme k pohybovým aktivitám místní hřiště a plochu před 

kulturním domem. Okolní kopce nám poskytují možnosti k sáňkování a bobování. 

Nabídka venkovních hraček a pomůcek:dětská kola a koloběžky, kočárky, panenky, 

dětské stany, deky, míče, švihadla, kuželky, auta a hračky na pískoviště. 

12:00 – 12:30 hodin 

Doba hygieny, oběda, přípravy spících dětí k odpočinku, odchod dětí s dopolední 

docházkou domů. Děti jsou během jídla vedeny k samostatné obsluze (přinášení jídla, 

nalévání čaje, odnášení nádobí…), učitelky celodenně připomínají důležitost pití. Starší děti 

v I. třídě s i matrace na spaní, peřinu, polštář a pyžamo chystají sami za dohledu učitelky. 

Mladším dětem v II. třídě chystá matrace na spaní učitelka nebo asistentka pedagoga. Po 

půl jedné se hlavní dveře opět uzamykají. 

12:30 – 14:30 hodin 

Mladší děti z první i druhé třídy společně odcházejí na povinný odpolední odpočinek 

v 1. poschodí. Organizace umožňuje respektovat individuálně rozdílnou potřebu odpočinku 

(učitelky mají pro nespící děti připravené náhradní klidné aktivity – pracovní listy, jazykové 

hlavolamy, papírové skládanky, konstruktivní a manipulační činnosti…) S těmito dětmi jsou 

dohodnutá pravidla o nerušení ostatních dětí, které chtějí spát. Všechny děti odpočívají 

minimálně 30minut. Pro děti s OŠD a ostatní předškolní děti jsou po dohodnutém odpočinku 
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připraveny individuální, skupinové i frontální činnosti různé náročnosti, při kterých mají 

možnost pracovat svým tempem, organizovat, experimentovat, projevovat se … 

Větrání místnosti je zajištěno nejméně půl hodiny před ukládáním dětí ke spánku, 

v zimním období čtvrt hodiny. Po spaní dětí se místnost opět řádně vyvětrá. 

Každé dítě má svojí pevnou matraci, která poskytuje pevnou oporu zad, uloženou 

v boxu se značkou dítěte. Matrace mladších dětí jsou opatřeny chráničem proti prosáknutí. 

Lůžkoviny, které jsou pravidelně podle vyhlášky převlékány, jsou společně s pyžamem dítěte 

uloženy ve skřínkách a opatřeny značkou dítěte. Matrace jsou uskladněny v boxech a 

nedotýkají se. Každé dítě má svůj úložný prostor, matraci a lůžkoviny a vše je řádně 

označené. Matrace i lůžkoviny jsou po každém spaní řádně vyvětrány. 

Odpolední odpočinek dětí probíhá v místnosti, která je součástí třídy a která 

dopoledne a odpoledne slouží jako herna. Matrace jsou rozkládány vedle sebe dle 

hygienické normy tak, aby každé dítě mělo kolem sebe dostatek prostoru. 

14:30 – 16:30 hodin 

Hygiena a odpolední svačina – s přípravou svačiny pomáhá paní školnice, která se 

také postará o umytí nádobí.Ve 14:30 hodin se Mš odemyká  a děti odcházení postupně 

domů. Odpolední zájmová činnost probíhá ve formě individuálních a skupinových her, či 

pokračování her z dopoledne, nebo pobyt na školní zahradě. 

V 15:00 hod. přichází třída mladších dětí do spodní třídy, kde se postupně rozchází a 

jedna z pedagogických pracovnic na odpolední směně odchází domů. 

Všechny učitelky po celou dobu práce s dětmi si vycházejí maximálně vstříc, 

spolupracují při přípravě hromadných akcí, zajišťují služby za krátkodobě nemocné kolegyně. 

 

Pitný režim: 

Na každé třídě po celý den mají děti k dispozici dostatek pití, neboť jim připravujeme 

bylinkové, ovocné čaje, ředěné džusy či instantní ovocné nápoje, které mají nalité ve 

vlastních hrníčcích na tácu společně s konvicí, ze které si mohou vždy nápoj přidat dle 

vlastní potřeby. K dispozici je i konvice s čistou vodou. O přípravu doplňování nápojů se 

stará kuchařka. I při pobytu venku mají děti k dispozici pitný režim -  konvice s víkem, pro 

zabránění napadání nečistot či hmyzu do pití. 

Otužování: 

Probíhá dostatečným větráním (vzdušné lázně), zbytečným nepřetápěním a v zimním 

období pobytem venku. 
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Postup přihlašování a odhlašování dětí ze školního stravování: 

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, stanovuje vyhláška č. 
107/2005 Sb., o školním stravování tyto věkové skupiny strávníků podle dosaženého věku v 
daném školním roce viz tabulka. 

1. Odhlásit dítě stravování lze pouze osobně u vedoucí školní jídelny při ZŠ Darkovice 
vyplněním odhlášky ze stravování. 

2. Přihlašování a odhlašování obědů probíhá přes stránky www.strava.cz, kde si můžete 
obědy nahlásit až na měsíc dopředu. Odhlašování obědu probírá opět na této stránce. 
Jakékoli komplikace řeší vedoucí ŠJ. 

3. Odhlášení obědu na následující den (dny) z důvodu nepřítomnosti dítěte, lze provést 24 hod. 
předem, nejpozději do 11:00 hod. daného dne na portále www.strava.cz 

4. V době nemoci strávník nemá nárok na oběd dle Zák. č. 76/78 §32. První den si můžete 
oběd vyzvednout v 11:00 – 11:30hod. Následující dny jsou rodiče povinni odhlásit své dítě ze 
stravování. Pokud tak neučiní, bude jim účtován nedotovaný oběd v ceně potravin, 
mzdových a věcných režií, které jsou každoročně aktualizovány. 

5. V době prázdnin a ředitelského volna je strávník automaticky odhlášen. Po dobu konání 
výletů, ŠVP, apod. 

6. Připomínky ze strany strávníků nebo jejich zákonných zástupců řeší vedoucí ŠJ okamžitě, v 
případě závažných nedostatků informuje vedení ZŠ. 

7. Ve výdeji stravy pracuje jedna provozní pracovnice. Jídlo je přiváženo do mateřské školy ve 
varných konvicích autem v době od 7:30 – 8:00 hodin. V 11:00 hodin přijíždí auto s obědy a 
přiváží také odpolední svačiny. Provozní pracovnice nastupuje půl hodiny před začátkem 
pracovní doby a přebírá veškeré potraviny a pití ve sklepních prostorách budovy a výtahem 
je převáží do výdejny stravy v prvním poschodí Mš. Svačina se začíná vydávat v době od 
8:30 – 9:00hodin, obědy cca od 12:00 do 13:00 hodin. Do 14:00 hodin umývá nádobí a 
provádí veškerý úklid výdejny a sklepních prostor určených pro příjem stravy. 

8. Systém podávání jídla dětem je obslužný (hluboké talíře, příbory, kelímky k pití – dětem 
rozdávají určení hospodáři u jednotlivých stolečků), spojený se samoobslužným. Po jídle 
odnášejí použité nádobí na určenou odkládací plochu, kde se mohou dle potřeby napít. 
Učitelky dětem nalévají polévku, pomáhají jím s krájením, když potřebují, dohlížení na 
správné držení lžíce a příborů. Děti si mohou u jídla tiše povídat, nejsou nuceny jídlo dojídat. 

9. Pracovnice školní jídelny a úklidu navzájem spolupracují při zastupování za nemocnou 
kolegyni. 

10. Pitný režim je zajišťován výdejnou stravy v Mš. Hned ráno je dětem k dispozici čerstvě 
uvařený čaj nebo jiné dovezené nápoje. Možnost pití mají děti během celého dne, včetně 
pobytu venku a po každém jídle. Způsob manipulace je samoobslužný, děti využívají hrníčků 
z domova. 
 

Kalkulace cen jídel 
Od 1.2.2022  dochází k navýšení cen za stravné  
 

 

http://www.strava.cz/
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Základní škola a mateřská škola Darkovice,  

příspěvková organizace 

U Kluziště 381/8 

74717 Darkovice 

IČ: 75027437 

 
Telefon školní jídelny: 
597589964 

Účet – bezhotovostní 

platba: 

Česká spořitelna  20036-

1850392359/0800 

     

Kalkulace jídel: přesnídávka oběd svačina celodenní (22 dní) 

Mateřská škola     

 3 – 6 let 15,-- Kč 24,-- Kč 13,-- Kč 52 x 22 =  1144 Kč 

 od 7 let 15,-- Kč 26,-- Kč 13,-- Kč 54 x 22 =  1188 Kč 

       

Základní škola   oběd   celkem  za měsíc 

22 dní:  

6 let  26,-- Kč   

7 – 10 let   33,-- Kč   33 x 22 = 726 Kč 

11 – 14 let   35,-- Kč   35 x 22 = 770 Kč 

          

Dospělí strávníci   oběd   celkem  za měsíc 

22 dní:  

Cena potravin       

Zaměstnanci   40,-- Kč  40 Kč x 22 =880 Kč 

(30,- + 10,- Kč FKSP)  

 

Cizí strávníci  85,-- Kč   

Výpočet ceny jídel:  cena potravin  

(dle skupin)  

+ mzdové 

náklady 

+ režijní 

náklady 

 

Jednotlivých jídla: Přesnídávka: Oběd: Svačina:  Celý den:  

Věcná režie 4 14,-- Kč 4    

Mzdová režie 7 27,--Kč 7  

Zisk: 0 4,-- Kč 0  

Celkem režie: 11,-- 45,-- Kč 11,-- 67,-- Kč 
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Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou 

a uskutečnění povinné předškolní docházky: 

Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni přivádět do 

mateřské školy své děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů volna. 

Povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4hodin, a to od 8:00 hod. do 

12:00hod. Po tuto dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné. 

Omlouvání dětí budou rodiče provádět prostřednictvím omluvného listu, který jsme 

vytvořili pro každé dítě v jeho sešitku s úkoly. Pro omlouvání na delší dobu (více jak 15 

pracovních dní) rodiče své dítě omlouváni prostřednictvím formuláře „Omluva za 

nepřítomnost“. 

Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážného důvodu bude 

chybět. Je nutné v žádosti uvést důvody odhlášení z Mš., 

Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen omluvit své 

učitelce na třídě do 3 kalendářních dnů prostřednictvím emailu Mš nebo telefonicky a uvést 

důvod nepřítomnosti. 

Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto 

skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně dítě vyzvednout. 

Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným 

zástupcem a vedením Mš vyžadovat omluvenku od lékaře. Povinností lékaře je vystavení 

potvrzení o dočasné neschopnosti dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást 

poskytování léčebné péče. 

Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší, než dva měsíce 

navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví Mš takový způsob vzdělávání, který odpovídá 

možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání: 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 300,- za měsíc. Děti, které 

v příslušném školním roce dovrší 6let nebo mají odloženou školní docházku, se vzdělávají 

bezplatně. Výběr úplaty probíhá hotově v mateřské škole do 25. dne v měsíci oproti 

podpisům rodičů. 
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Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích 

Praha, květen 2022  
Č.j.: MSMT-12071/2022-1 
 

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního 
roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci 
školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. 

 
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 
2022. 

 Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 
2022.  

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. 
ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.  

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. 
ledna 2023.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 
 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
 
Termín  

 
 
 
Okres nebo obvod hl. města Prahy  

6. 2. - 12. 2. 2023 Praha 6 až 10, Cheb, 
Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 

Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek 

13. 2. - 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, 

Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec 

Králové, Teplice, Nový Jičín 
20. 2. – 26. 2. 2023Česká Lípa, 

Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, 

Bruntál 
27. 2. – 5. 3. 2023 Mladá Boleslav, 

Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, 
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 

Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník 

6. 3. – 12. 3. 2023 Benešov, Beroun, 
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Rokycany, České Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, 

Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov 

13. 3. – 19. 3. 2023Praha 1 až 5, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 
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Zajištění úklidu, údržba budovy a školní zahrady: 

Veškerý úklid a údržbu budovy zodpovídá školnice mateřské školy. Celoroční úkoly 

školnice a pracovnice výdejny stravy vyplývají z jejich pracovní náplně. 

Způsob nakládání s prádlem: výměna prádla probíhá v intervalech: lůžkoviny – co 

3týdny, ručníky – 1x týdně (dle potřeby i častěji), pyžama – 1x za 14dní, vysávání – každý 

den. 

Veškeré špinavé povlečení, ručníky, záclony aj., ihned pereme v automatické pračce 

přímo v mateřské škole a sušíme v sušičce. Automatickou pračku odsluhuje paní školnice, 

která zároveň i prádlo žehlí a ukládá do příslušné skříně. Pyžama dětí si perou rodiče doma. 

Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt dětí se 

provádí:  

a) Denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem 

b) Denně vynášení odpadků 

c) Denně za použití čisticích prostředků a dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a 

záchodů 

d) Nejméně 1x týdně omytím omyvatelných částí stěn a dezinfikování umývárny a Wc 

e) 3 x ročně umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů 

f) 3x ročně velkým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů 

g) Malování 1x za pět let – dle dohody se zřizovatelem a finančních možností 

h) Pravidelnou údržbou nuceného větrání a klimatizace podle návodu výrobce nebo 

dodavatele 

Podrobnější rozpis úklidů – viz. Pracovní náplň školnice, kuchařky. 

 

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 

Teplota vzduchu: 

Teplotu vzduchu kontrolují všichni zaměstnanci každý den, jak už pocitově tak 

kontrolou na teploměrech. Ve třídách by mělo být nejméně 20ºC až 22 ºC. 

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

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

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

zastaven. Kontrola teploty vzduchu musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 – 

1,5 m nad podlahou a na vnitřní straně místnosti. 
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Větrání: 

Přímé větrání probíhá každé ráno ve všech částech mateřské školy správním 

zaměstnancem. Pedagogické pracovnice i správní zaměstnanci větrají několikrát během 

dne, hlavně při pobytu venku. Větrání místností před spaním, je zajištěno nejméně půl 

hodiny před ukládáním dětí ke spánku, v zimním období čtvrt hodiny. Špatné meteorologické 

podmínky (smog) kontroluje vedoucí učitelka pravidelně, při zhoršení kontroluje na 

příslušných internetových stránkách smogovou situaci, její zlepšení či zhoršení. Jendou až 

dvakrát týdně používáme čističku vzduchu, vždy odpoledne při úklidu, ovládají jí správní 

zaměstnanci. Čistička vzduchu je bez filtrová, po každém použití se důkladně vymývá. 

Osvětlení:  

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující osvětlení a na 

oknech jsou žaluzie, pro zastínění v případném velkém slunečním záření. Kontrola 

veškerého osvětlení se provádí jednou ročně, kontrola únikových světel se provádí dvakrát 

ročně. 

Zásobování pitnou vodou: 

Mateřská škola Darkovice je napojena na obecní vodovod. Pravidelně se provádí 

vyšetření kvality vody. 

Evidence úrazů: 

Úrazy dětí i zaměstnanců evidujeme řádně v knihách úrazů. Kontrola léčiv a 

lékárničky probíhá dvakrát ročně. Lékárnička první pomoci je vybavena dle požadavků a 

umístěna u vstupních dveří do I. Třídy. U lékárničky jsou vyvěšená důležitá telefonní čísla, 

brožurka první pomoci aj. 

 

 

 

 

 

 

Tento provozní řád byl projednán na pedagogické poradě …………………..a nabývá 

platnosti dnem 1. září 2022. 

Seznámeny 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


