
 

Mateřská škola Olomouc Helsinská 11,příspěvková organizace 

_______________________________________________________________ 

Směrnice č. 17 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

Provozní řád 

Vypracoval: Marta Nováková 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2020 

Čj S-H/190/2020/MN 

 

Provozní řád 
zpracováno dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/200 Sb.v platném znění 

 

I. Údaje o zařízení 

Název zařízení: Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace 

Sídlo: Helsinská 11, Olomouc 

Telefon: 585750108, 585427204 

IČO: 61989916 

Zřizovatel: Statutární město Olomouc 

Odpovědná osoba: ředitelka mateřské školy Bc. Marta Slouková 

Typ zařízení: celodenní 

Stanovená kapacita:  

Provozní doba: od 6:15 do 16:45 

 

Využití zařízení pro jiné aktivity : 

Druh aktivit: kroužky v čase od 15:15 – 16:15 

 

Zařazení a organizování společenských činností pro děti a jejich rodiče 

Besídky – 2x ročně, rodiče jsou povinni se do prostor tříd přezouvat či využít návleků 

Akce ku příležitosti významných dnů pořádáme na školní zahradě. 

 

 

II. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení) 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 

Nástup dětí – 6:15 – 8:15 

 

Spontánní hra  - 6:15 – 9:00 

 

Činnosti dětí řízené pedagogem (od 9:00 do 10:00 + individuální přístup během celého dne) 

 

Sledování televize – doplnění řízené činnosti – výchovně vzdělávací materiál (ojediněle), 

zklidnění dětí při přechodu na lůžko – 10 – 15 min krátké pohádky (není každodenní pravidlo) 



Doba trvání v jednom sledu max. 15 min. 

 

Pohybové aktivity  

Podmínky, vybavení – prostory jsou omezené, proto využíváme v teplých dnech i zahradu 

MŠ, vybavení tělovýchovným načiním, nářadím a pomůckami je na dobré úrovni 

Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky – zdravotní cvičení, pohybové hry, nácvik 

pohybu metodicky vedený, cvičení v překážkové dráze, procvičení mluvidel, obličejových 

svalů – logopedické cvičení 

Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu – denně zdravotní cvičení, hry, 1x 

týdně velké cvičení se zaměřením nácviku určité pohybové dovednosti 

 

Pobyt venku 

Pozemek využívaný k pohybové aktivitě je průběžně udržován sečením trávy, úpravou keřů a 

stromů, pískoviště je každoročně hygienicky ošetřeno, 1x za 3 roky je vyměněn písek, 

brouzdaliště je napouštěno v teplých dnech, je hygienicky udržováno, voda měněna 1x za 3 

dny.   

Pobyt na zahradě:   

dopoledne od 10:00 (v teplých měsících i dříve) do 11:30 

odpoledne od 15:00 do 16:45 v měsících březen – září, ostatní měsíce dle venkovní teploty a 

počasí 

Způsob využití pobytu venku – cvičení, řízené hry, volné hry dětí, koupání 

 

Odpočinek, spánek 

Zařazení v režimu dne – v době po poledním stravování od 12:30 – do 14:15  

Respektování potřeb dítěte – dětí, které nemají potřebu spánku odpočívají do 13:30 a po té 

mají možnost tichého (respektující potřebu dětí s potřebou spánku) hraní či řízené činnosti 

učitelkou  

Ukládání lehátek – lehátka a lůžkoviny jsou ukládána na speciálním místě určeném pro 

uložení lehátek a lůžkovin.  

Lůžkoviny jsou převlékány 1x za měsíc, pyžama jsou měněna 1x za týden 

 

Stravování 

Příprava stravy: MŠ Helsinská má vlastní vyvařovnu, MŠ Čapka Choda dováží stravu 

z jídelny MŠ Helsinská 

Podávání dopolední svačiny: 8:15 – 8:45  

Podávání oběda: 11:45 

Podání odpolední svačiny: 14:30 – 15:00 

Časový odstup jednotlivých jídel: 3 hodiny 

 

Školní jídelna připravuje stravování pro děti se zdravotním omezením na základě lékařského 

potvrzení a následné dohody a konzultace jídelníčku s rodiči.  

Stravování cizích strávníků – neuskutečňuje se 

Do MŠ Čapka Choda je strava dovážena takto: 

Ranní svačina v 7:30, ta je přebírána a dále připravována ve výdejně MŠ Čapka Choda, v 8:15 

je výtahem expedována na kuchyněk, kde ji školnice připraví na jednotlivé třídy. 

Oběd a odpolední svačina je přivezena do MŠ v 10:30. Teplota jednotlivých pokrmů je 

měřena, strava je dohřívána ve vodní lázni na požadovanou teplotu, vydávána je dětem 

v 11:45. 

Odpolední svačina je skladována v lednici, připravena ve výdejně  na 14:30. 

Termonádobky jsou řádně udržovány v čistotě. 



 

Pitný režim  
Děti mají nápoje k dispozici během celého dne dle vlastní potřeby, v čase výdeje stravy, ale 

během dne pedagogický personál dohlíží na spotřebu tekutin tak, aby dítě nebylo 

dehydrováno. 

Nápoje jsou připravovány v kuchyňkách – výdejnách a průběžně doplňovány 

Druh nápojů – čistá voda, čaj, ovocné šťávy - džusy, voda se sirupem, minerálky 

Starší děti jsou vedeny k samoobsluze, menší děti jsou obsluhovány 

 

Otužování 

Děti jsou otužovány dle zdravotního stavu.   

Způsob: sprchování, koupání v brouzdališti  

Frekvence: v teplých dnech při pobytu venku  

Zařazení v denním režimu: v průběhu pobytu venku v dopoledních i odpoledních hodinách 

Způsob otužování u zdravotně oslabených: hry s vodou, chůze ve vlažné vodě 

 

 

Opatření MŠ v případě epidemiologicky závažné situace: 

Opatření v případě epidemiologicky závažné situace COVID 19, popř. jiných nových 

infekcí (mutací) - výňatek z ze směrnice č. 17 - Provozní řád:  

 

V případě epidemiologicky závažných situacích se mateřská škola řídí nařízeními 

Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice dle aktuálních pokynů, a dále dle 

zákonem 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

 

Mateřská škola vydává tyto obecná opatření:   

   

- omezení sdružování více než 2 osob a dodržování odstupů 2 metry /s výjimkou blízké 

rodiny/.  

- Pro všechny osoby nacházející se před areálem a v areálu školy platí povinnost zakrytí 

úst a nosu. Pozn. Povinnost zakrytí úst a nosu se bude řídit aktuálními pokyny 

vydanými nadřízenými orgány.  

- při prvním vstupu do mateřské školy musí předat zákonný zástupce dítěte vyplněné 

Čestné prohlášení / k dispozici ke stažení na webu školy - pečlivě prostudujte!. 

Tiskopis čestného prohlášení bude v tištěné formě k dispozici i v mateřské škole a 

bude jej možné podepsat před nástupem dítěte do mateřské školy.  

- Rodiče, jejichž dítě trpí alergiemi způsobující respirační potíže a nemají v Evidenčním 

listě záznam lékaře o alergii, musí doložit lékařské potvrzení. Pokud zákonný zástupce 

toto čestné prohlášení nepředá s podpisem, nebude vstup dítěti do mateřské škole 

umožněn.  

- Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění 

zvýšené teploty více než 37,0 stupňů nebo příznaků virového onemocnění během dne, 

jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.  

- V MŠ se používají desinfekční přípravky na ruce a desinfekční přípravky na povrchy. 

Děti, které mají alergické reakce na desinfekční prostředky, projednají předem 



vhodnou desinfekci rukou s vedením MŠ a zajistí svému dítěti speciální desinfekční 

prostředky.  

- Při příchodu do MŠ převezme dítě učitelka MŠ či jiný zaměstnanec MŠ k tomuto 

úkonu pověřený a provede ranní filtr – zjištění, zda skutečně dítě nemá známky 

virového onemocnění a provede vstupní desinfekci.  

- Doprovázející osoba i dítě musí mít při příchodu do prostor MŠ roušku. Dítě si sundá 

roušku při vstupu do MŠ a společně s rodičem ji uloží do sáčku. Tuto roušku si rodič 

odnáší.  

- Vstupuje-li doprovod dítěte (max. 1 osoba) do prostor MŠ, dodržuje požadavek 

udržení vzdálenosti 2 m v šatnách i v prostorách MŠ a ústa má zakrytá rouškou. V 

jednotlivých šatnách mohou být maximálně 2 dospělé osoby v předepsané vzdálenosti. 

Zároveň při vstupu do MŠ použije vstupující desinfekci (bezoplachový roztok) na 

ruce. Do mateřské školy je potřeba přijít s dostatečným předstihem. V prostorách MŠ 

se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud není potřeba, doprovázející osoba 

do MŠ vůbec nevstupuje.  

- Při vyzvedávání dětí bude dítě předáváno již oblečené, také nebude potřeba vstupovat 

do MŠ.  

- V mateřské škole děti nepoužívají roušky není -li státem vydáno specifické nařízení.  

- Aktivity v MŠ jsou organizované co nejvíce venku v areálu MŠ, tj. na školní zahradě 

- Strava je  dětem podávána po skupinách.  

- Před a po použití WC, před stravováním a po něm je prováděna důkladná desinfekce 

pod dozorem personálu.  

- Na smrkání se výhradně používají papírové kapesníky, po smrkání se dítě vždy umyje 

a vydesinfikuje ruce.  

- Pitný režim obsluhuje výhradně personál, aby nedocházelo k zaměnění hrníčků, 

příbory rozdává personál, aby nedocházelo k osahávání příborů. Děti si přinášejí 

vlastní lahve na pitný režim, který si denně nosí domů k vyčištění. 

- Personál zajišťuje dostatečné větrání místností.  

- Při odpoledním odpočinku jsou lehátka umístěna v rozestupech se střídavým směrem 

ležících dětí. Při vyšším počtu odpočívajících dětí, budou předškoláci využívat 

zahrady MŠ.  

- Při podezření na možné příznaky COVID-19:  

-Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 /zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest/ nesmí do školy vstoupit.  

- Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některé z možných příznaků 

COVID19, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné 

zástupce s nutností na okamžité vyzvednutí dítěte. Pokud se vyskytnou příznaky 

respiračního onemocnění u zaměstnance, je zaměstnanec povinen v co nejkratší době 



opustit pracoviště. Zaměstnanci zajišťující dohled nad nemocným dítětem se chrání 

rouškou. 

- Mateřská škola se dále řídí pokyny Krajské hygienická stanice. Pro případ nařízení 

KHS nasadit roušky, je povinné, aby dítě mělo ve skříňce 1 -2 čisté, podepsané 

roušky v igelitovém sáčku. 
- Je zakázáno nosit do MŠ předměty a hračky! Nelze zajistit jejich dezinfekci.  

- Po dobu epidemiologicky závažné situace jsou omezeny veškeré externí aktivity v MŠ 

i mimo areál MŠ 

        ____________________________ 

         Bc. Marta Nováková 

            Ředitelka MŠ 
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