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Č. j. 406/2016/F/3 

Zásady provozního řádu mateřské školy při ZŠ 

 

(zpracováno podle Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

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

 

1) Údaje o zařízení: 

Adresa: ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 

odloučené pracoviště: MŠ Renoirova 648/14  

   detašované pracoviště: MŠ na ZŠ Chaplinovo nám. 1/615 

Telefon: 605 354 943 

IČO:  65993527 

DIČ:  65993527 

Zřizovatel: Městská část Praha 5 se sídlem Nám. 14. října 4, Praha 5 

Statutární orgán: Mgr. Jana Fričová 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita školy: 168 dětí 

Počet dětí – 56 

třída 5-6 letých dětí Berušky – 28 

třída 5-6 letých dětí Veverky - 28 

Provozní doba: 6.30 – 17.00 hod. 

Využití zařízení pro jiné aktivity  

– výuka hry na flétnu (odpoledne) 

– sportovní hry (odpoledne) 

Společné aktivity pro rodiče a děti – besídky, posezení s rodiči, zábavné odpoledne, 

Zamykání lesa, vynášení Mořeny, rozloučení s předškoláky, zahradní slavnosti, noční 

dobrodružství, dílny pro rodiče a děti, besedy pro rodiče 

Stravování cizích strávníků: v jídelně ZŠ pouze výdej do jídlonosičů, je upraven v Provozním 

řádu ŠJ ZŠ Chaplinovo nám. 1/615 

 

2) Režimové požadavky: 

Příchod dětí – 6.30 – 8.30 hod. (po domluvě i během dopoledne), děti přihlášené na 

čtyřhodinový pobyt přichází v 8.00 hod. do třídy. 

Odchod dětí – po obědě mohou být děti vyzvedávány od 12.00 hod. do 13.00 hod. Děti na 

čtyřhodinovou docházku se vyzvedávají ze třídy ve 12.00 hod. 

Spontánní hra – největší část dne (6.30 – 8.30, 9.00 – 9.30, pobyt venku, 15.00 – 17.00 hod.) 

Řízená pedagogická činnost – 8.15 – 8.30 hod. (komunitní kruhy, ranní cvičení), 9.00 – 9.30 

hod. výchovně vzdělávací činnosti. Obě činnosti (spon. hra a řízená činnost se mohou prolínat 

podle momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje a řídí hry dětí, řízená činnost 

může probíhat i individuálně během her dětí nebo při pobytu venku). 
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Sledování televize – v zimním období příležitostně, pouze pořady určené dětem, nebo 

výchovně vzdělávací programy v délce trvání 15 - 20 minut nejdéle. 

Pohybové aktivity – spontánní během her a při pobytu venku, řízené – ranní cvičení a 

pohybové chvilky (denně dle TVP), zaměstnání TV (podle TVP) 

Podmínky, vybavení – vyhovující – rekonstrukce prostor MŠ proběhla v létě 2013, třídy a 

jídelna jsou vybaveny novým nábytkem, byla zakoupena nová lehátka do obou oddělení, bylo 

nakoupeno nové ložní prádlo (112 souprav), byly zakoupeny nové ručníky pro děti (224 kusů), 

umývárna dětí byla vybavena novými kelímky na čištění zubů a novými hřebeny, celá MŠ byla 

vybavena novými hračkami a sportovním náčiním  

 

Prostory MŠ: při rekonstrukci byly položeny nové podlahové krytiny a proběhla výmalba 

všech prostor, byl zprovozněn nový domácí telefon 

údržba – malování tříd a ostatních prostor jedenkrát za 3 roky a dle potřeb (zajišťuje ZŠ) 

- natírání topných těles dle potřeby (zajišťuje ZŠ)  

- mytí oken včetně rámů a svítidel 2x ročně a dle potřeby (zajišťuje ZŠ a uklízečky)  

- čištění koberců a lehátek 1x ročně a dle potřeby (zajišťuje ZŠ) 

- drobná údržba a opravy dle potřeby (školníci ZŠ) 

- pravidelná desinfekce za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím 

umývadel, záchodů denně (uklízečky MŠ) 

- deratizace a dezinsekce 1x ročně (zajišťuje ZŠ) 

- praní záclon 2x ročně (uklízečka MŠ)  

 

Pobyt venku: 9.30 – 11.30, 15.00 – 17.00 hod., přizpůsobuje se ročnímu období a počasí; 

sleduje se také stav ovzduší a tomu je pobyt venku adekvátně přizpůsoben 

- vycházky do Prokopského údolí 

- areál Klukovic a Chuchle 

- areál MŠ Renoirova 

- sportovní areál ZŠ 

- dopravní hřiště ZŠ 

způsob využití školní zahrady – sportovního areálu ZŠ  

- tvořivé hry v pískovišti – na zahradě MŠ Renoirova 

- využití průlezek v areálu ZŠ 

- hry s míči a švihadly 

- v letním období hry s vodou, otužování – na zahradě MŠ Renoirova 

Podmínky, vybavení – pomůcky pro tvořivou hru v pískovišti jsou vyhovující – zahrada MŠ 

– dostupné jsou míče, švihadla, kuželky, létající talíře, hokejky, florbalky 

– mlhoviště k otužování dětí – zahrada MŠ 

– 1 pevně nainstalovaná hrazda – areál ZŠ 

– 1 pevně nainstalovaná kladková houpačka – areál ZŠ 

– 1 pevně nainstalovaná točící tyč – areál ZŠ 

Údržba vybavení – revize herních a cvičebních prvků 1x ročně (zajišťuje ZŠ) 

 

Školní zahrada – sportovní areál ZŠ: 
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údržba – sekání trávy podle potřeby v období měsíců duben – říjen (ZŠ) 

- úprava keřů a stromů 1x ročně a dále dle potřeby (zajišťuje ZŠ) 

- úklid spadaného listí 1x ročně (zajišťuje ZŠ) 

 

Odpočinek, spánek: v době od 12.30 – 14.15 hodin. 

Předškolní děti mají ve druhém pololetí odpočinek zkrácený do 14.00 hodin. Dle potřeby 

může být u předškolních dětí odpočinek zkrácen do 13.30 nebo úplně vypuštěn. U dětí, které 

nespí, probíhá odpočinek relaxací na lehátku. Každé dítě má své lůžkoviny, které jsou 

pravidelně v souladu s vyhláškou, po třech týdnech převlékány. Pyžama dětí jsou dávána 

rodičům 1x týdně nebo podle potřeby. Lůžkoviny a pyžama dětí jsou uložené v přihrádkách, 

označených značkami dětí. Označení značkou je i u lůžkovin. Lehátka jsou ukládána 

v místnosti k tomu určené. Místnost je pravidelně větrána a vytírána. 

 

Stravování: probíhá ve školní jídelně ZŠ 

- vlastní příprava stravy ve školní kuchyni ZŠ 

podávání svačin 8.30 – 9.00 hodin (systém podávání svačin – svačiny jsou dětem 

připravovány na stolky) 

- obědy 11.30 – 12.00 hodin (systém podávání obědů – polévka, nápoj, příbory jsou 

dětem připravovány, pro druhé jídlo si starší děti dochází k výdejovému okénku), 

předškolní děti používají příbor 

- odpolední svačina 14.30 – 15.00 hodin (systém podávání svačin – svačina je dětem 

připravována na stolky) 

- časový odstup jednotlivých jídel – 3 hodiny 

- cizí strávníci: pouze výdej do jídlonosičů, upraveno Provozním řádem ŠJ ZŠ Chaplinovo 

nám. 1/615 

- škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem 

 

Pitný režim: 

- příprava nápojů ke svačinám a obědům probíhá ve školní kuchyni ZŠ, příprava nápojů 

na zajištění celodenního pitného režimu probíhá v kuchyňce MŠ 

- doplňování nápojů – děti mají k dispozici čaj, ovocné šťávy, vodu již v 6.30 hodin 

v nerezových konvicích na třídách, ty jsou doplňovány dle potřeby. Děti pijí ze skleniček 

a hrnečků. Ty se průběžně myjí v myčce v kuchyňce MŠ. Po skončení provozu jsou 

konvice odnášeny do kuchyňky MŠ, kde se myjí. 

- druh nápojů – čaj, džusy, ovocné šťávy, voda  

- dodržování pitného režimu v letních měsících při pobytu na zahradě – čaj (ovocná 

šťáva, džus) je připraven v barelu u vchodu na školní hřiště, každé dítě dostane 

skleničku (hrneček) a ta je následně umyta v kuchyňce MŠ, při dalším podávání nápoje 

jsou k dispozici opět skleničky (hrnečky) čisté. Na odpolední pobyt (v letních měsících) 

je barel vymyt a s nově uvařeným čajem a sklenkami připraven na stejném místě. 

Špinavé sklenky se myjí opět v kuchyňce MŠ. Po skončení provozu je barel vymýván. 
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Otužování: v letním období vodou z vodního rozprašovače na školní zahradě, nebo 

v mlhovišti umístěném na zahradě MŠ Renoirova (smíšená voda), vzduchem (každý den). 

- ozdravná opatření – čištění zubů po obědě (kelímky jsou pravidelně a dle potřeby 

vymývány, kartáčky na zuby jsou každé 2 měsíce vyměňovány) 

 

3) Způsob nakládání s prádlem: 

Výměna prádla: 

- lůžkovin – dle vyhlášky jednou za 3 týdny, v případě potřeby častěji 

- ručníky – 1x týdně a dle potřeby 

- pyžama – 1x týdně a dle potřeby 

Praní prádla: nasmlouváno - Praní a mandlování prádla, Miroslav Šulc, K Vodojemu 22, Praha 

5, 150 00. 

Způsob manipulace s prádlem: 

Prádlo je skladováno ve skladu prádla ve skříních, které se větrají a pravidelně dezinfikují. 

Místnost je větrána denně a jednou týdně vytírána. Podle potřeby vydává prádlo paní 

uklízečka. Za povlékání prádla zodpovídá paní uklízečka. Použité prádlo je ve skladu špinavého 

prádla a je ukládáno do kufrů (ty jsou pravidelně vytírány). Kufry budou postupně vyměněny 

za tašky, které bude možno prát. 

Záclony a drobné textilie (prostírání na stolky, oblečky pro panenky, povlečení do kočárků) 

jsou prány v automatické pračce, která je na MŠ Renoirova. Ta je umístěna v samostatné 

místnosti. Toto prádlo žehlí paní uklízečka v budově MŠ Renoirova a pak je v taškách 

přeneseno. 

 

Jitka Valíková                                                  Mgr. Jana Fričová 

vedoucí učitelka MŠ                                      ředitelka ZŠ a MŠ 

 

 

Platnost: od 1.9.2016 
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