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Provozní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění 151/2011 
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1. Údaje o zařízení 
název zařízení: Mateřská škola Kytlická 

sídlo: Kytlická 757, 190 00 Praha 9 

IČO: 71294066 

zřizovatel: MČ Praha 9 

způsob hospodaření: příspěvková organizace 

odpovědná osoba: Bc. Kateřina Navarová 

typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem 

2. Popis zařízení 
vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:  

1. zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí 

v rodině a v úzké součinnosti s rodinou 

2. zajišťuje stravování dětí mateřské školy v souladu s ustanovením zákona č. 

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

vzdělávání vč. prováděcích předpisů v platném znění 
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3. zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení 

kapacita školy: 114 dětí 

počet tříd: 5 

počet dětí ve třídě: maximálně 25 v běžné třídě, maximálně 14 ve speciální třídě 

věkové složení skupin: třídy věkově homogenní, 1. třída – zpravidla 3-4 roky, 2. třída 

zpravidla 4-5 let, 3. třída zpravidla 5-6 let, 4. třída zpravidla 6-7 let, 5. třída - smíšená 

provozní doba: 7.00 – 17.30 hodin 

podmínky pro provoz: odpovídají vyhlášce 410/2005 Sb. a vyhlášce 268/2009 v platném 

znění 

3. Režimové požadavky 

Organizace vzdělávání: 

nástup dětí do MŠ:  

od 7.00 do 8.20 hodin (výjimečně po domluvě s rodiči později) 

hra: 

- prostor pro volnou hru a individuální přístup 7.00 – 8.30, 9.00 – 9.20 (1., 2. a 5. 

třída), 9.00 – 9.45 (3. a 4. třída) 

15.00 -  do konce provozu jednotlivých tříd 

- aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázené a vyvážené, didakticky zacílené 

činnosti, pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná – během dopoledne 

- podle možností překrývání učitelek v době od 10.00 do 12.00 hodin 

pohybové aktivity: 

- volné pohybové aktivity při ranních hrách 

- ranní cvičení cca 8.30 – 8.40, odpolední cvičení 14.15 – 14.30 

- pohybové aktivity při pobytu venku (zpravidla 2 hodiny) 
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- volné pohybové aktivity při odpoledních činnostech 

pobyt venku: denně 9.20 – 11.20 – 1., 2. a 5. třída; 9.50 – 11.50 – 3. a 4. třída (s ohledem 

na počasí pobyt prodloužen nebo krácen) 

dle ročního období i po odpolední svačině využití školní zahrady s ohledem 

na aktuální počasí 

odpočinek: 

- denně odpočinek: 12.30 – 14.00 – 1., 2. a 5. třída, 13.00 – 14.00 – 3. a 4. třída, 

nejstarší děti postupně vstávání podle individuální potřeby, prostory herny 

využity pro lůžka 

- lehátka a lůžkoviny uloženy ve větratelné skříni 

stravování:  

- strava dovážena ze školského zařízení SPV Vinohrady 

- děti se stravují vždy, pokud jsou přítomny 

- převoz stravy z SPV Vinohrady v gastronádobách a termoportech 

- zajištěno pravidelně, mezi jídly jsou maximálně 3 hodiny (dopolední svačina 

8.40 – 9.00, oběd 11.30 – 12.00 – 1., 2. a 5. třída, 12.00 - 12.30 – 3. a 4. třída, 

odpolední svačina 14.30 – 14.50) 

- sebeobsluha dětí podle možností dětí za pomoci učitelek 

pitný režim:  

- celodenně zabezpečeno pití, dětem přístupné po celý den, každé dítě má svůj 

kelímek 

- zvýšená potřeba pití zajištěna v létě i na zahradě školy 

- nabídka neslazené vody 

otužování:  

- v létě sprchování na zahradě a mlhoviště 
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- pravidelné větrání tříd 

4. Venkovní hrací plochy 
tělovýchovná nářadí: 

- pravidelně udržováno, 1x ročně zajištěna revize TV nářadí (zajišťuje škola) 

hřiště:  

- používání pro veškeré pohybové hry, soutěže 

zahradní altán:  

- volné hry dětí, ochrana dětí před přímým sluncem 

režim údržby pískovišť, podmínky provozu, způsob zajištění stanovených hygienických 

limitů:  

- oplocení celé zahrady zajišťuje znemožnění přístupu psů a koček 

- do budovy i na zahradu školy není povolen přístup osob se zvířaty 

- celoročně instalovány zakrývací prodyšné plachty u všech pískovišť – jejich 

zakrývání a odkrývání zajišťuje pedagogický dozor a školnice 

- pravidelná výměna písku (1x za dva roky zajišťuje škola) 

5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

teplota vzduchu: 20 – 22°C vytápění zajišťuje dálkově zřizovatel 

kontrola teploty vzduchu: pravidelná, orientační teplota vzduchu je zabezpečena digitálními 

teploměry 

větrání: pravidelné, vždy před zahájením provozu školy, omezeno při nepříznivých 

meteorologických podmínkách, využití ventilace 

ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: pomocí venkovních žaluzií ve všech 

oknech 
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6. Zásobování pitnou vodou 

- veřejný vodovod 

- kapacitní hlediska dodržena 

7. Způsob nakládání s prádlem 
výměna prádla: 

- ručníky 1x týdně nebo dle potřeby 

- lůžkoviny 1x za 21 dní nebo dle aktuální potřeby 

- pyžama dle potřeby, nejméně 1x týdně 

- přesun prádla do prádelny v průběhu dne v prádelních koších 

způsob praní: 

- smluvní externí prádelna 

skladování: 

- v uzamčených skříních, které slouží pouze pro ložní prádlo a ručníky 

8. Zajištění úklidu 
Úklid zajišťují provozní zaměstnanci mateřské školy (uklízečka, školnice) v souladu 

s danou pracovní náplní. 

- denně: vytírání na vlhko zpravidla 2x denně (třídy, šatny, chodby, umývárny, 

WC), 1x denně utírání prachu, vysávání koberců, desinfekce WC včetně sedátek, 

umývadel a dle potřeby 

- 1x týdně: kabinety 

- 1x za 21 dní: výměna ložního prádla, omývání hraček 

- zpravidla 2x za rok mytí oken, svítidel 

- 2x za rok celkový úklid všech prostor 

- 1x za rok čištění koberců, desinfekce hraček 
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9. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

Aktivity: programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, účast v projektech. 

Tento provozní řád nahrazuje řád tříd z 1. 9. 2022 

Účinnost od 1. prosince 2022 

V Praze 16. 11. 2022 

…………………………………………… 

Bc. Kateřina Navarová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


