
 

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů) 

 

 

1. Údaje o zařízení  

Název školy:   ZŠ a MŠ Na Daliborce 

                  Adresa školy: Žižkova 866, 508 01 Hořice 

                   Pracoviště MŠ (dále jen OP):  Žižkova 811, 508 01 Hořice 

       

    Telefon: ZŠ 493623109 

  MŠ 606075020 

 IČO: 70971137   

    Ředitel: Mgr. Jan Sezima  

    Zřizovatel: Město Hořice 

2. Popis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání): 

 

2.1 Typ  

Celodenní s pravidelným provozem 

 

2.2 Kapacita 

MŠ   53 

Počet tříd:    3 

 

Věkové složení skupin (oddělení): Převážně věkově smíšené třídy 

 

2.3 Provozní doba  

Od 6.30 hodin do 16.30 hodin 

 

2.4 Podmínky pro provoz 

- Požadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). 

 

Č.j.:  
Základní škola a mateřská škola 

 
Na Daliborce, Hořice 

 

IČO: 70971137 

 
Účinnost: 1. 9. 2021 
 

Razítko školy: 
 
 
 

Počet stran:   7 
 

Podpis ředitele školy: 
 
 

Spisový znak: Skartační znak: 

 

50 - MŠ – VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 



2.5 Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity 

Druh aktivity a její časové zařazení. 

Zahrady využívané celoročně, herní prvky pořízené  

 

Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Za čistotu a údržbu školní zahrady 

zodpovídá uklízečka – školnice. Uklízečka - školnice zametá listí a spadlé větve z chodníků 

před vstupem do školy, v zimních měsících dbá na posyp chodníku podle rozdělených úseků, 

aby se předcházelo možnému namrzávání sněhu, vytváření nerovného povrchu, odpadávání 

dlaždic.  

 

Posypovým materiálem je písek z pískovišť, který zajistí uklízečka před příchodem zimy.   

Údržbu zahrady zajišťuje školnice. V letních měsících zajišťuje sekání trávy průběžně dle 

potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. Keře jsou stříhány podle potřeby 1- 2x ročně, ořezané větve 

se bez zbytečného odkladu drtí v drtiči zahradního odpadu a používají se jako hnojivo 

k posypu pod keře. 

 

Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí 

nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty 

apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích 

činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a 

bezpečnosti dětí (papírky napichovat na klacíky, používat ochranné rukavice, okamžité mytí 

rukou po ukončení činností apod.).  

 

Pískoviště jsou přikryta sítí proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot.  

 

3. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):  

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro jednotlivé třídy, 

učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské 

škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného 

koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je 

omezeno na dobu nezbytně nutnou. 

3.1   Nástup dětí: dle potřeb rodičů, zpravidla do 8 hodin nejdéle 8,30 hodin, pozdější 

příchody hlásit učitelce, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.  

3.2   Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – 

probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se 

zřetelem na individuální potřeby dětí. 

3.3    Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého 

dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a 

zájmů dětí 

3.4   Pohybové aktivity:     

 denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační) a pohybové hry 

 průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 



 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti  

 denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 

 u předškolních dětí zařazeno plavání, lyžařský kurz 

3.5 Pobyt venku: 

  v maximálně možné míře denně (dle počasí) – dopoledne mezi 9,30 – 11,30 hod.,  

odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti 

přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 st., při 

silném větru, dešti a při inverzích 

 pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváno školní zahrady, občas vycházky 

  údržba školní zahrady: sekání trávy dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle 

potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti 

 způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 

pohybovou aktivitou 

3.6  Odpočinek:  

Vychází z individuálních potřeb dětí, podle věku dítěte. 

(0,5 – 1,5 hodiny)  odpočívají všechny děti při čtení pohádky,  dětem s nižší potřebou spánku 

zejména v předškolních třídách jsou zařazeny klidové činnosti a doba odpočinku se postupně 

zkracuje, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové rozšířené aktivity, klidné hry). 

Lehátka denně připravují a uklízí školnice s uklízečkou, tak, že nejprve proklepou a ustelou 

lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání. Skládání lehátek 

spočívá v proklepávání a následným ustláním lůžkovin a složením pyžamek na příslušné 

lehátko.  

3.7  Stravování: 

 strava se připravuje ve školní jídelně našeho zřizovatele, strava se dováží 

  svačiny se podávají v době od 8,30 do 8,45 hodin, odpoledne od 14,00 do 14,30 

hodin systém podávání svačin – samoobslužný 

 obědy se vydávají od 11,30 do 12,00 hodin, polévky a hlavní jídlo na talíře připravuje 

kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností 

příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky – všichni 

zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka 

 

3.8   Pitný režim:  



Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici případně v termosce, ze které 

si mohou samy nalévat (zajišťuje školnice) do svých hrnečků. Učitelky vedou děti 

k dodržování pitného režimu, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se 

obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje. Děti mají k dispozici i pitnou 

kohoutkovou vodu.  

3.9   Otužování: 

 pravidelné větrání tříd 

 školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 

 dostatečný pobyt venku, cvičení v terénu, sportovní hry 

 kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, 

osvětlení (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

4.1 Způsob a intenzita větrání a vytápění 

 

4.1.1 Teplota vzduchu: 

- Denní místnosti minimálně 20
o
C, optimálně 22 + 2

o
C, maximálně 28

o
C.  

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

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

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

zařízení zastaven. 

- Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší 

než 30
o
C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31

o
C, musí být 

přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu 

mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. 

 - Šatny dětí jsou přirozeně větrány venkovním vzduchem – větrání musí být v případě 

těsných oken zajištěno systémy mikroventilace, nebo větracími štěrbinami. 

- Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných 

teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému 

slunečnímu záření. 

 

4.1.2 Větrání: 

- Způsob, ovladatelnost  - okny zajišťují uklízečky a učitelky na třídách průběžně celý den 

- Režim větrání v době nepříznivých meteorologických podmínek- jednorázově a krátce 

 

4.2 Osvětlení 

 

4.2.1 Denní osvětlení: 

- Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro 

výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav 

umělého osvětlení se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje 

stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo překlady. 



- Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích 

otvorů na neslunečnou stranu. 

 

4.2.2 Rovnoměrnost osvětlení: 

- Denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele 

denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem 

dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15. 

- Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a 

vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat 

normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro 

vnitřní pracovní prostory. Barevný tón umělého světla volit pro hodnoty Ém ≤ 200 lx teple 

bílý; 200 lx < Ém ≤ 1000 lx neutrálně bílý; Ém > 1000 lx chladně bílý podle normových 

požadavků. Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích musí být větší 

než 0,2. 

 

4.2.3 Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: 

- Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením 

pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by 

mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)- žaluzie 

- Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem. 

- Barevná úprava místností a ploch. 

- Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde 

nemohou narušovat zrakovou pohodu). 

 

4.2.4 Televizní obrazovky, interaktivní tabule: 

- Umístění: (v prostorech s televizní obrazovkou, interaktivní tabulí, musí být zajištěny 

podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky k osvětlovacím otvorům i 

svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů. 

Současně se musí zabezpečit dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly)  

 

5. Zásobování pitnou vodou (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu) 

 

5.1 Zdroj: 

- Veřejný vodovod 

- Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím 

požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou 

se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody) 

 

5.2 Kapacitní hlediska: 

- Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku 

 

6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu) 

 

 

 

6.1 Výměna prádla: 

- Lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby 



ihned.  

 

6.2 Praní prádla: 

- Vybavení prádelny - musí být zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě.  

- Způsob zacházení s prádlem a praní musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění. 

- Praní prádla zajišťujeme ve spolupráci s externí firmou, zajišťují  školnice zařízení, prádlo 

je pro převoz uloženo v pytlích. 

 

6.3 Manipulace s prádlem, skladování prádla: 

- Režim prádelny je uzpůsoben tak, aby špinavé a čisté prádlo mělo svoje stálé místo a 

nepřicházelo vzájemně do styku. Špinavé prádlo se soustřeďuje v zadní místnosti, kde se 

třídí, namáčí, pere a suší. Čisté prádlo se žehlí, mandluje a skládá v přední místnosti, 

přenáší se v koších, k tomu určených, do skříní, kde ho školnice ukládá a pak přiděluje 

dál.  

- Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech.  

7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu) 

 

7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění  

 

7.1.1 Denní úklid:  

- Setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, 

rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. 

- Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, pisoárových 

mušlí a záchodů. 

 

7.1.2 Týdenní, celkový: 

- Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 

záchodů, nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, 

dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři 

roky malování, v případě potřeby častěji. 

- Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 

vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. 

 

7.2 Způsob a četnost desinsekce a deratizace 

-  1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými 

pracovníky DDD 

 

7.3 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

- Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, 

nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a 

zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. 

 

8. Další požadavky 

 

8.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu  

- aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech 

regionálních a celostátních, 

- způsob a forma zařazení do výchovného procesu v průběhu vzdělávacích aktivit viz ŠVP 



pro PV 

 

8.2 Školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu) 

 

8.3 Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

8.4 Lékárnička první pomoci,  

- dovybavení všech lékárniček v zařízeních zajišťuje pověřený pracovník 

 

8.5 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění  

(37 14/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních) 

 

 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1. 9. 2021 

 

 

 

 

V Hořicích dne 30. 8. 2021      Mgr. Jan Sezima, ředitel školy 

 


